
  

 

 ژانويه، بعنوان رئيس جمهوري 21،  اوباما مراسم تحليف را به جا آورد و از 2008 ژانويه 20در : يانقالب اسالم
بنا بر نظر سياست شناسان، او . در پي سوگند وفاداري به قانون اساسي، او نطقي ايراد كرد. امريكا، مشغول بكار شد

در روز شروع . و مردم جهان سخن گفته استجمهوري است كه در همان حال، خطاب به مردم امريكا نخستين رئيس 
اظهار نظر روزنامه هاي مهم اسرائيل را انتشار )  ژانويه19(لوموند .  بكار، اسرائيل نيز غزه را از قواي خود تخليه كرد

ارزيابي همگي آنها بر اين بود كه قشون كشي بي حاصل شده است و جز انزجار جهانيان و بر انگيختن دشمني . داد
  .  در فلسطينيان و مردم عرب و دنياي اسالم و بقيت دنيا، نتيجه اي ببار نياورده استبيشتر

     بي حاصل شدن حمله اسرائيل به نوار غزه، بيشتر از همه، رژيمهاي استبدادي، از جمله رژيم مافياها را نگران 
تاري چنان جنايتكارانه بي وقتي رف: چرا كه گوياي پديدار شدن روحيه جديد و تحولي عميق است. ساخته است

حاصل شود، استبدادهاي حاكم چگونه مي توانند در برابر جنبش همگاني مردم خويش بايستند؟ در گزارشي در باره 
فصل اول اين مجموعه را به . رياست جمهوري كه از ايران دريافت كرده ايم،  به اين امر توجه شده است» انتخابات«

  .ايماين گزارش مفصل اختصاص داده 
     در فصل دوم،  خبرها و نظرها در باره  بحران اتمي و ديگر مسائل را، در وضعيت جديد، يعني تغيير حكومت در 

» انتخابات« مالي از حاال تا –امريكا، در رابطه با يكديگر، گويا مي كنيم تا ما را از جهت يابي رژيم مافياهاي نظامي 
  .رياست جمهوري آگاه كنند

 سوم، ارزيابي ها در باره رفتار جنايتكارانه اسرائيل در نوار غزه و اثر مقاومت مردم بي سالح فلسطين را       در فصل
: از اين پس، هر ملتي از خود مي پرسد.  بر ملتهاي منطقه و آينده اسرائيل و روابطش با فلسطينيان را مي خوانيد

يشتر از آن كند كه اسرائيل به فلسطيني ها كرد و كاري هرگاه به مقاومت بايستم، كدام دولت است كه با ملت خود ب
وقتي پايان سركوب از پيش معلوم است، : از پيش نبرد و مأموران اسلحه بدست رژيمهاي منطقه نيز از خود مي پرسند

  چرا بايد در جنايت شركت كرد و گرفتار عواقب آن شد؟
  

در سي امين سالگرد انقالب، بودجه : انندگان مي گذرد     در فصل چهارم خبرها و داده هاي اقتصادي از نظر خو
اما فقر جامعه نيز . يعني فقر دولت كامل است.  درصد از نفت و بقيه كسر است66دولت، حتي بنا بر محاسبه صوري، 
  درصد درآمد15هزينه اي كه معتادان مي كنند، برابر .  توليد ملي برداشت كندازكامل است چرا كه دولت نمي تواند 

نفت است و فقر روز افزون انسانها را ناگزير از فروش كليه مي كند و درآمد نفت و ذخيره كفاف هزينه ها را بسا تا 
  ...انتخابات رياست جمهوري نكند و

هرگاه تحول طرز :       در فصل پنجم، نوشته اي را مي خوانيد كه بازگو مي كند حكم وجدان همگاني مردم ايران را
آن اندازه باشد كه توان و ناتواني انسان را با محك نه گفتن به قدرت بسنجد، مي توان اميدوار شد كه فكر جامعه تا 

  . سياسي دموكراتيك نزديك است– سياسي استبدادي به نظام اجتماعي –زمان گذار از نظام اجتماعي 
  .       و در فصل ششم، خبرهاي تجاوزها به حقوق انسان را مي خوانيد
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   4ص؟ »رهبر«يا خاك سست زيرپاي » رهبر« ريز خاك: رياست جمهوري» انتخابات« ◄

   بمب اتمي ايران و جنگ؟–تشديد مجازات اقتصادي و گفتگو  ◄

   7صجمهوري آينده؟ » رئيس« اوباما و - منطقه بعد از هجوم اسرائيل به غزه؟ -

   10ص:   متهم كردن به قصد اخراج– همكاري اتمي امريكا با امارات –درس غزه◄
  سوم از نفت است   يك سوم بودجه كسر و دو- مي كشدموجودي ارزي ته ◄

   12ص:   فقر و نابساماني-  كسر سرمايه گذاري درصنعت نفت – 

   14ص :شاه سلطان حسين كسي است كه به قدرت نه نمي گويد ◄

   �١ص: » النصر بالرعب«تشديد سركوب دانشجويان و سنگسارها و اعدامها در عمل به  ◄

  

   صدر بمناسبت سي امين سالروز انقالب ايرانپيام آقاي ابوالحسن بني
  
  

  آيا در پي تحقق هدفهاي انقالب هستيم؟
  

  هموطنان 
چرا كه آن هدفها  .     هر جنبش اجتماعي را به هدفهاي آن جنبش مي سنجند

و سرانجامي كه پيدا مي كنند، مي گويند كدام  تمايلهائي در آن جنبش 
نها در تحقق يافتن و يا نيافتن هدفها شركت كرده اند و نقش واقعي هريك از آ

بدين قرار، هرگاه هدفها استقالل و آزادي و حقوق ملي و . چه بوده است
  .حقوق انسان باشند، بنفسه بيانگر شركت جمهور مردم در جنبش اند

    هرگاه مردم خواهان تحقق هدفها باشند و گرايش يا گرايشهاي قدرتمدار 
نيابند، ميان » مصلحت نظام«ردن هدفها را به دولت را تصرف كنند و متحقق ك
بنا بر قاعده، ولو گرايشهاي قدرتمدار دولت را . مردم  و آنها تضاد پديد مي آيد

تصرف كنند، سرانجام مردم هستند كه مانع تحقق هدفهاي خود را از ميان بر 
هرگاه هدفها با موجوديت حيات ملي ربط داشته باشند، تضاد شديد . مي دارند

 و انصراف مردم از هدفها دشوارتر و تصميم مردم به از ميان برداشتن مانع تر
  . قاطع تر مي شود

     هدفهاي انقالب ايران، استقالل و آزادي و  رشد بر ميزان عدالت اجتماعي 
و اسالم بمثابه ترجمان استقالل و آزادي و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي و 

اين هدفها با استقرار واليت جمهور . ان بودگشاينده افق معنويت به روي انس
» واليت با جمهور مردم است«پس، اگر . مردم مي بايد تحقق پيدا مي كردند

از زبان آقاي خميني خارج و به گوش جهانيان رسيد، بخاطر آن بود كه انقالب 
هرگاه جمهور . ابتكار جمهور مردم بود و با شركت جمهور مردم پيروز شد

ب شركت نمي كردند، نه هدفهاي انقالب، هدفهائي مي شدند مردم در انقال
واليت با جمهور مردم «كه در بيان آزادي تعريف جستند و نه آقاي خميني 

  .را بر زبان مي آورد» است
در اين هدفها در درون و بيرون مرزها چه كساني سود :     اينك از خود بپرسيم

 امريكا و روسيه، سودي در داشتند؟ آيا غرب و شرق آن روز، دو ابر قدرت
انقالبي كه در مرز مشتركشان روي مي داد و بهيچ يك امكان مداخله نمي داد 
و در هدفهاي انقالب، استقالل و آزادي و رشد بر ميزان عدالت و اسالم بمثابه 

زيان بزرگ . بيان آزادي و واليت جمهور مردم، سود داشتند؟ بدون ترديد نه
ن دليل كه انقالب ايران آغاز پايان يافتن دوران نخست به اي. نيز داشتند

در درون كشور، رژيم پهلوي و حاميانش نيز زيان مي . ابرقدرتي آن دو بود
اما آيا گرايشهاي . به اين دليل كه انقالب آن رژيم را سرنگون كرد.  بردند
 سياسي وجود نداشتند كه در سر، قدرت را هدف – سياسي و مرامي –ديني 

ا با جنبش همگاني مردم همراه شده بودند  براي اين كه وقتي داشتند ام
  فرو نشست، دولت را تصرف كنند؟» طوفان انقالب«

  2  در صفحه 
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  پيام مجامع اسالمي ايرانيان

   بمناسبت سي امين سالگرد انقالب ايران
  
سي سال .  بهمن سالروز انقالب دوران ساز ايران بر هموطنان مبارك باد22

پيش از اين در روز بيست دوم بهمن ماه مبارزات حق طلبانه مردم ايران كه 
 با سرنگوني رژيم پهلوي  با نهضت مشروطيت آغاز گرفته بود، به ثمر نشست و

به زندگي تاريخي يكي از پايه هاي نظام استبدادي يعني سلطنت در ايران 
با پيروزي مردم در انقالب ضد سلطنتي ،اميد آن ميرفت كه . پايان داد 

استقالل وآزادي كه همواره خواسته اصلي مبارزات حق طلبانه مردم بود به 
 به صاحبان اصلي آن يعني ملت باز ايران و ايراني  در نتيجه حق حاكميت

نقض عهد آقاي خميني و عدم پايبندي او به اصول راهنماي انقالب و . گردد
عهدي كه با مردم بسته بود از يك سو و غفلت  جامعه سرمست از پيروزي،از 
اينكه سلطنت استبدادي همواره به روحانيان قدرتمدار متكي بوده و 

نده است و لذا بهم آلوده بوده اند و  دل نها ميستاآمشروعيت خويش را از 
مشغولي جامعه روشنفكري و سياسي به تصرف قدرت  ونه تالش براي گسترش 

 و در نتيجه غافل شدن از امر - كه بعضا به ايجاد بحران مي انجاميد -آزادي 
خطير باز سازي استبداد از راه كودتاي خزنده، به آقاي خميني و باند هاي 

او كه كسب قدرت را  مي جستند اين  فرصت را داد تا اين مافيايي اطراف 
بار استبداد، در لباس روحانيت و نهاد مذهبي باز سازي شود و به دست آقاي 
خميني و اسالفش اهداف انقالب به دست فراموشي سپرده شود و با تحميل 
واليت فقيه و سپس واليت مطلقه به مردم ايران ، يكي از تاريك ترين 

اينك سي سال پس از آن روز با شكوه كه . ريخ ايران رقم بخوردصفحات تا
همه اميد بود وشادي، انقالب هنوزبه  هدف خود  يعني احقاق حقوق ملت و 
كسب حق حاكميت ملي نرسيده است و اين حقوق هم چنان هدف مبارزات 
روز مره دانشجويان و زنان و مردان، معلمان و كارگران و بازاريان و پيشه 

تجربه به ما  آموخته است كه  نظامي كه .  و  كشاورزان معترض استوران
اساسش بر سيطره مطلقه يك فرد خواه  فقيه و يا غيراو، بر همه اركان دولت 
و ملت است اصالح پذير نيست و فقط با جنبشي عمومي و بدور از خشونت و 

ر حق راندن واليت مستبدين  است كه مبارزات صد ساله مردم براي  استقرا
حاكميت مردم به نتيجه ميرسد و ايران  استقالل و آبادي و ايراني آزادي و 

  .سربلندي مي يابند
با وجود خالء قدرت خارجي در  برون مرز و درون مرز، همراه با از دست 
دادن مشروعيت همه جانبه و ضعف كامل نظام واليت فقيه ،   اكنون يكي از 

. بدور از خشونت فراهم آمده استبهترين فرصت ها براي جنبش عمومي و
اميد كه وفاداران به اهداف و خط و مشي انقالب  هم  به اين فرصت 
استثنائي و هم به اهميت نقش خود در اين مقطع واقف گشته و براي به نتيجه 

  چنين باد.  رساندن جنبش بيش از پيش كوشا گردند
  مجامع اسالمي ايرانيان

   

  
  ؟ »انتخابات«اوباما و 
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چنانچه انقالب جنبشي بود كه 
گرايشهاي گوناگون از پيش آن را 

ي كرده بودند و يا حتي از ر��برنامه 
وقوع آن اطالع مي داشتند، اين 

به ياد . پرسش بسا محل پيدا مي كرد
همگان مي آورم چند سالي پيش از 
انقالب، سنجيدن وضعيت به اين نتيجه 

 بر اثر ورود دو ابر قدرت به رسيد كه
مرحله انقباض و شكست كامل رژيم 

» انقالب سفيد«شاه در به نتيجه رساندن 
و تعارض خارجي شدن اقتصاد ايران 
با حيات ملي، ايران آبستن انقالب 

واقع «است، بسياري اين ارزيابي را 
و چون انقالب روي . ندانستند» بينانه

  .داد، همه گرايشها غافلگير شدند
  

 ايرانيان
  

    اينك از خود بپرسيم در درون و 
بيرون مرزها از تحقق هدفهاي انقالب، 
  :چه كساني زيان مي ديدند و مي بينند

 بدون ترديد دو ابر قدرت آن روز – 1
. و متحدانشان زيان بزرگ مي ديدند

خود را از » منافع«نه تنها در ايران، 
دست مي دادند، نه تنها در آسيا و 

خود را از دست مي » منافع«نه خاورميا
دادند، بلكه انقالب ظفرمندي با شركت 

 زير –جمهور مردم رابطه سلطه گر 
سلطه را در سرتاسر جهان، در معرض 
تغيير بسود انسان و استقالل و آزادي و 

از اين رو، سود . رشد او قرار مي داد
  .داشتند هدفهاي انقالب تحقق نيابند

حد خويش،  در منطقه، اسرائيل مت– 2
رژيم شاه را از دست مي داد و خود را 
با مردم فلسطين و تمامي دنياي اسالمي 

با مردمي روبرو مي . روبرو مي ديد
ديد كه روش جديدي را جسته اند كه 
اين قدرت نظامي دست ساخت غرب 

  .را بي مصرف مي گرداند
 استبدادهاي حاكم بر كشورهاي – 3

 عمر منطقه زيان مي يافتند زيرا پايان
خويش را در تحقق هدفهاي انقالب 

بيهوده نبود كه . ايران مي ديدند
صدام حسين به سفير امريكا در بغداد، 

طوفان انقالب ايران را ما از : گفته بود
منطقه برگردانديم اينك نوبت شما 

باز، از . است بوعده خود عمل كنيد
اين رو بود كه آلن كالرك، وزير 

اچر، در دفاع انگلستان در حكومت ت
جنگ عراق با ايران : دادگاه، گفته بود

در سود انگلستان و غرب بود، اسباب 
و .  ايجاد و ادامه آن را فراهم كرديم

همچنان از بيم انقالب ايران بود كه 
  .روسيه به افغانستان قشون كشيد

   اما در درون مرزها، – 4
اسالم بمثابه بيان آزادي، دين  -4/1

دين و . ردساالري را بي محل مي ك
روحانيان را از بند قدرت آزاد و ميان 
مسلمان و بنياد ديني رابطه جديدي 

بنياد ديني به خدمت : برقرار مي كرد
بنا بر اين، دين . انسان در مي آمد

ساالران جملگي از تحقق هدفهاي 
از اين . انقالب ايران زيان مي ديدند

رو، آنان دين را برتر از استقالل و 
ر ميزان عدالت آزادي و رشد ب

اجتماعي خواندند و سخن از واليت 
فقيه بميان آوردند و كار را به واليت 
مطلقه فقيه كه مي تواند توحيد را نيز 
تعطيل كند و هرگاه حكومت اسالمي 
به خطر افتد، جان امام زمان نيز بي 

  . ارزش مي شود، كشاندند
گرايشهاي سياسي وابسته به دو ابر -4/2

 مي ديدند زيرا قدرت آنروز زيان
تحقق استقالل و آزادي در ابعادسياسي 

، آنها  و اجتماعي و فرهنگي اقثصادي
را بي نقش و دستشان را از قدرت 

بديهي است كه . كوتاه مي گرداند
تحقق هدفها به آنها نيز فرصت آزاد 

اما بيش از آن معتاد . شدن مي داد
قدرت و وابسته بودند كه فرصت را 

 اين رو، اين گونه از. مغتنم شمارند
گرايشها، بمحض بروز تمايل دين 
ساالران به قدرت فراگير، جانب آقاي 
خميني و دستياران او را گرفتند و 

را شعار » بني صدر خطر اول است«
 سال از انقالب، 30با گذشت . كردند

بني «شعار مثلث زور پرست همچنان 
باقي مانده » صدر خطر اول است

  .است
يرانيان از تحقق      اما جمهور ا

هدفهاي انقالب سود مي بردند و هر 
زمان اين هدفها تحقق يابند، سود 

از اين رو است كه با . خواهند برد
رژيمي كه اينك رژيم مافياهاي نظامي 

 . مالي گشته است، در تضاد شده اند–
 

 نخستين انتخابات رياست جمهوري كه 
انجام گرفت، شما 1355558888بهمن  5555در 

فت خود را با بازسازي ايرانيان مخال
استبداد كه به ضرورت وابسته مي شد 
كه شد و موافقت خود را با هدفهاي 

در . انقالب و تحقق آنها ابراز كرديد
ايران آن روز، آراي نامزد دين 

  . درصد نيز نرسيد4ساالران،  به 
    پس، مي بايد شما مردم را از صحنه 

گروگانگيري و به : بيرون مي راندند
آن محاصره اقتصادي ايران دنبال 

توسط امريكا و در پي اين دو، تجاوز 
عراق به ايران، به همه زيان ديدگان از 
انقالب ايران و هدفهاي آن، فرصت 
داد وارد صحنه شوند و ايرانيان را از 

بدين خاطر، آنها . صحنه خارج كنند
كه از تحقق هدفهاي انقالب سود مي 

مي جستند مردم را به حضور در صحنه 
خواندند و همه روز، براي حضور مردم 
در صحنه فرصت ايجاد مي كردند و 
آنها كه از تحقق آن هدفها زيان مي 
ديدند، هر بار، زور در كار مي آوردند 
براي اين كه مردم صحنه را ترك 

كار به اين جا رسيده است كه . كنند
مي » انقالب مخملي«امروز، رژيم از 

 عنوان كه ترسد و هر جنبشي را به اين
انقالب «تالش براي برانگيختن 

در . است، سركوب مي كند» مخملي
برابر، بنا بر وضعيت داخلي و با وجود 
موقعيتي كه ايران در منطقه و جهان 
يافته است،  وفاداران به انقالب ايران 
كه تحقق هدفهاي آن را وجهه همت 
كرده اند، توانائي شما را به يادتان مي 

استبداديان از برابري با آورند، ناتواني 
ملتي در قيام را بيادتان مي آورند، 
گلزار اميد و نويد را بيادتان مي 
آورند، جنبش همگاني را كه ابتكار شما 
ايرانيان بود، به يادتان مي آورند و آن 
را بهترين روش و كارساز ترين راه 

به اين جنبش را حلها مي دانند و شما 
  .مي خوانند

  
 مردم ايران

  در درون و بيرون از مرزها، دوستان   
و دشمنان انقالب ايران و هدفهايش، 

شناسائي . به تجربه ها، شناخته شده اند
دشمنان داخلي انقالب ايران و نيز بيان 
هاي قدرت، بخشي از تجربه انقالب 

اين بخش از آن تجربه انجام . هستند
باقي مانده، برداشتن . گرفته است

د متكي بر مانعي است كه استبدا
و استقرار دولت » واليت مطلقه فقيه«

حقوق مدار در خدمت تحقق هدفهاي 
حال اگر فرض . انقالب ايران است

كنيم كه رها نكردن تجربه انقالب 
ايران از سوي وفاداران به انقالب و 
خواستاران تحقق هدفهاي آن به اين 

نتيجه رسيده باشد كه مردم ايران نيز 
جربه را تا اين بار مي خواهند، ت

رساندن آن به نتيجه، ادامه دهند،  اين 
در قدم : پرسش پيش رو قرار مي گيرد

اول، مانع را چگونه بايد از سر راه 
  برداشت؟

مانع نظري از ميان برداشته شده  ●
كوشش  پي گير براي آشكار : است

كردن ضد حيات بودن واليت فقيه و 
واليت مطلقه فقيه و نيز واليتهائي كه 

و » رهبر«اي قدرت ديگر براي بيانه
قائل ... و» حزب پيشĤهنگ«و » پيشوا«

مي شوند، سبب بي اعتبار شدن واليت 
. مأبي و بيان هاي قدرت گشته است
بديهي است به اين كوشش ادامه بايد 

تا كه بيان آزادي راهنماي هر . داد
انسان بگردد و استقرار واليت جمهور 

ي مردم بر وفق هدفهاي انقالب و برا
  .تحقق آنها قطعي و بي بازگشت بگردد

  اما مانع استبدادي مايل به فراگير ●
ج و مرج هرشدن و در همان حال، پر 

هاي » ولي امر«و در كار زاد و ولد 
مطلقه كه پرشمار شده اند و پر شمار تر 
خواهند شد را چگونه مي بايد از ميان 

در  برداشت؟  در پاسخ به اين پرسش،
اه حل هايي  با عنوان سلسه مقاالتي ر

انديشيده و انتشار داده » چه بايد كرد«
اين چه بايد كردها، به سه دسته . ام

 تحول از درون - 1: تقسيم مي شوند
 تحول با - 2و ) اصالح طلبان(رژيم 

بكار انداختن قدرت خارجي در جهت 
دو رأس مثلث (بر اندازي رژيم 

دسته رجوي و سلطنت  -زورپرست 
 ايجاد محور - 3و ) حطاطدر ان-ان طلب

دوم يا نيروي محركه سياسي  به قصد 
بر انيگختن جنبش همگاني و از ميان 
برداشتن مانع استقرار دولت حقوقمدار 

  . تابع جامعه ملي
     از آنجا كه ادامه حيات ملي نيازمند 
تحقق هدفهاي انقالب ايران است، 
يك ملت مصمم به ادامه حيات ملي 

حقق آن هدفها بايد الجرم  خواستار ت
از اين رو است كه زورپرستان . باشد

نيز نمي گويند مخالف تحقق آن 
لذا زبان فريب در كار .  هدفها هستند
از آنجا كه ايران در . مي آورند

موقعيتي است كه هرگاه ملت مغتنمش 
نشمارد، بسا حيات خويش را بخطر مي 
اندازد، مي بايد نخست براي اين 

ا از درون رژيم آي: پرسش پاسخ جست
  مي توان آن را تغيير داد؟ 

  
  :پاسخ يك پرسش مهم* 

به اين پرسش پاسخ » اصالح طلبان    «
آقاي حسن رضائي . مثبت مي دهند

پاسخ آنها را پرسشي كرده و با اين 
  :جانب در ميان گذاشته است

 نظر مي رسد يكي از پيش فهم     به
 در داخل "اصالح طلب"هاي گروه هاي 

 دارند در انتخابات آينده شركت كه قصد
كه نگاه آنان به مقوله  اين است كنند

 بخشي از قدرت، بر خالف نگاه 
. نيست گرايانه مطلق نگاهي اپوزيسيون،

  در ايرانقدرتبر آنند كه  اصالح طلبان
مقوله اي يكپارچه و تجزيه ناپذير  /امري
 گاه گاه اشاره   و به همين دليلنيست

 اسماً  هرچندوجود كه نظام ممي كنند
مي هم تحت نام واليت مطلقه فقيه 

ديد  در عمل و واقعيت مي توان بازباشد، 
كه قدرت ولي مطلق، آنقدرها هم مطلق 

همانگونه كه خود ولي  نيست و
در او  اذعان مي كند يگاه هم فقيه

پس . دستش بسته است بسياري مواقع
اين پيش فرض كه قدرت در ايران يك 

تجزيه ناپذير  و  يكپارچهمقوله يا كليت
در يعني قدرت . مخدوش است است

به مثابه امري قابل تجزيه و ايران امروز 
اگر  بايد تلقي شود و از اين روتقسيم 

اصالح طلبان اين دفعه با برنامه مشخص 
شوند مي انتخابات وارد و ايستادگي 
پيش به شكستن هسته  توانند بيشتر از
نظر به .  كمك كنندقدرتهاي سخت 

 از  نيزحاكميت مي رسد تز شكاف در
بر همين  بر مي خيزد و اين پيش فهم

مردمساالرانه به  ورود  تالش براياساس،
 قدرت براي تجزيه بيشتر آن، نه تنها كار

بلكه اگر فرصتي  نكوهيده اي نيست
 هم براي اين كار فراهم) مانند انتخابات(

شد بايد به قصد تغيير شرايط موجود از 
خواستم  در اين باره مي .فاده كردآن است

نظر شما را جويا شوم؟ آيا از ديد شما 
يك امر  قدرت به مثابه (=اين پيش فهم 

معنا  در شرايط امروز ايران )تجزيه پذير
و اگر هست آيا از آن مي توان  دار است؟

به اين نتيجه رسيد كه شركت در 
  ؟ انتخابات خوب است

ص شما     هر گاه شما ايرانيان، بخصو
ايرانيان دانشگاهي و دانشجو در اين 
پرسش تأمل كنيد، پاسخ درخور آن را 

پاسخ اين جانب به اين .  در مي يابيد
  :  پرسش اينست

.  قدرت از خود هستي ندارد– 1
فرآورده رابطه قوا، برخورد و تضاد قوا 

برخورد و تضاد قوا، سلطه گر و .  است
بقا در موقعيت . زير سلطه مي سازد

طه گر، نياز به تمركز و بزرگ شدن سل
قدرت بمعناي اقليت مسلط و اكثريت 

اما . سلطه پذير دارد و پديد مي آورد
بسط يد مسلط (= پديد آمدن قدرت 

از تضاد و ميل به تمركز ) بر سلطه پذير
و بزرگ شدن، در درون مجموعه اي 
كه قدرت در آن متمركز و بزرگ مي 

ذير مي شود، دو كار را نيز اجتناب ناپ
يكي خودكامگي مأموران و : كند

ديگري ساز و كار تقسيم به دو و حذف 
  .يكي از دو

     خودكامگي نسبي مأموران، اجتناب 
ناپذير است زيرا بدون آن، نه مأموران 

مي كنند » احساس شركت در قدرت«
 كه خود را –قدرتمداران » نفع«و 

 را بر حقوق -جزء آنان مي انگارند 
 كنند و نه وسيله تمركز مردم حاكم مي

همانطور كه يك .   قدرت مي شوند
شركت ماوراء ملي به تعداد بسيار 
واحدهاي كوچك توليد و توزيع 
كننده نياز دارد و اين واحدها در 
همان حال كه وابسته به آن شركت 
هستند، براي خود يد و بيضائي قائل 
مي شوند، يك قدرت سياسي نيز، 

صرف بخصوص اگر دولت را در ت
داشته باشد، داراي فراوان كارگزار  با 
دو احساس، يكي وابستگي به قدرت 

  . مركزي و ديگري قدرتمندي است
     خودكامگي مأموران قدرت 
مركزي، با تمركز و بزرگ شدن مطلق 
قدرت ناسازگار و با تمركز و بزرگ 

چرا كه  . شدن نسبي آن، سازگار است
ت كه مأموران با جامعه و با يكديگر اس

تا وقتي . رابطه قوا برقرار مي كنند
جامعه به استقامت برنخاسته است، اين 
دو رابطه قوا هستندكه سلسله مراتب 

خودكامگي نسبي . پديد مي آورند
مأموران بخشي از قدرت است كه بابت 

چرا كه . خدمت به آنها داده مي شود
احساس شركت در قدرت ايجاب مي 
كند كه از خودكامگي نسبي  

 بخشي بدين قرار، .  رخوردار بگردندب
از قدرت در دست كارگزاران مي 

يعني تمركز مطلق قدرت ممكن . ماند
نيز چنانكه بزرگ شدنش را . نيست

از زماني كه . مقاومتها محدود مي كنند
مردم روي به استقامت مي نهند و به 

 اندازه خودكامگي همان نسبت كه 
ي ائ ه و گروه بيشتر مي شودكارگزاران

 كه اين كارگزاران بوجود مي آورند، 
 يناتوانپر شمار تر مي شوند، ميزان 

در . بيشتر مي شودمركز قدرت 
حقيقت، در درون تارعنكبوتي كه 
اقليت قدرتمدار پديد مي آورد، اصل 

لذا، تحصيل موقع . بر روابط قوا است
 تقسيم به دو و حذف يكي از دومتفوق، 

اين جا در  .را اجتناب ناپذير مي كند
است كه استقامت در برابر قدرت، نقش 

چرا كه . تعيين كننده پيدا مي كند
استقامت سبب مي شود ميزا ن قدرت 
حاصل از رهگذر رابطه قوا با جامعه، 

بناگزير، از رهگذر رابطه . ناچيز شود
قوا در درون اقليت است كه قدرت 
مي بايد نياز به تمركز و بزرگ شدن را 

 ميان قدرت بدين سان،. برآورد
مركزي و گروه بنديهاي شركت كننده 
در اقليت قدرتمدار، برخوردها پديد 

اين برخوردها هستند كه . مي آيند
اقليت قدرتمدار را ناتوان و سرانجام 

 ضعف مركز و قوت گرفتن موجب
و گروه هاي قدرتمدار و خودكامه 

  . انحطاط و انحالل قدرت مي شوند
راي     آيا اين ضعيف شدن مركز ب

جانبداران استقالل و آزادي، فرصت 
رفتن به درون رژيم و عمل از درون 
آن را فراهم نمي كند؟ در پاسخ 

  :گوئيم
  با توجه به اين امر اساسي است - 2

كه گروههاي قدرتمدار و مركز 
قدرت، بر سر بود و نبود رابطه سلطه 

 زير سلطه با جامعه، نزاع پيدا نمي –گر 
 از قدرت نزاع بر سر سهم خود. كنند

از اين رو، ورود در . پيدا مي كنند
 –جمع آنها، بقصد تغيير رابطه سلطه گر 

زير سلطه با جامعه، از راه برقرار كردن 
اين ورود وقتي . آزاديها  ميسر نيست

ميسر است كه گروه،  بمثابه كارگزار 
تازه به اين . قدرت،  قبول خدمت كند

را زي. عنوان وارد شدن نيز آسان نيست
گروههاي قدرتمدار، طالب رقيب 

وقتي يكديگر را حذف مي . نيستند
كنند، چگونه رضا مي دهند گروه 
جديدي وارد مجموعه شود و رقيب 

مگر اين كه گروه نقش آنها بگردد؟ 
. ك دزد و رفيق قافله را بازي كندشري

هوشيار بايد بود كه در درون رژيم 
. فضائي براي آزادگان وجود ندارد

دگان قدرت است كه فضاي براي بن
ممكن است .  بسته اي وجود دارد

باورمندان به دين، به مشاوره خلفاء با 
و يا قبول واليت عهدي ) ع(امام علي 
اين استناد . استناد كنند) ع(امام رضا 

خلفاء  چرا كه اوال . صوري است
هر   مدعي واليت مطلقه نبودند و ثانيا 

نه دو تجربه، مسلم كردند كه قدرت 
نظر ناسازگار با خود را مي پذيرد و نه 

نخست .  وليعهد مخالف با خويش را
وزيري مصدق نيز از نوع ورود يك 
گروه در دستگاه حاكمه نبود، حاصل 
كوشش جامعه ملي براي تغيير رابطه 
اش با دولت، يعني ملي كردن دولت 
بمعناي تابع اراده ملت گرداندن 

، 32 مرداد 28كودتاي . دولت بود
مسلم كرد جنبش ملي نيز تا وقتي 
ستون پايه هاي قدرت از ميان برداشته 

  نشوند و ساخت 
  3صفحه 
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  آيا در پي تحقق هدفهاي انقالب هستيم؟
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سياسي تغيير نكند، مجموعه حاكم، 
. عنصر ناسازگار با خود را دفع مي كند

 نيز معلوم كرد كه 60كودتاي خرداد 
انقالب نيز، مي بايد ساخت رابطه را در 
 سطح جامعه تغيير دهد و ستون پايه
هاي قدرت را از ميان بردارد و دولت 
حقوقمدار را برقرار كند، تا جامعه 

  .مستقل و آزاد تحقق پيدا كند
     بدين سان، مجموعه داراي مركزي 
كه بلحاظ نظري، اختيار مطلق دارد،  
گروهي با هدف استقرار دموكراسي را، 

اگر در خود . به خود راه نمي دهد
شود، مجموعه نيز چنين گروهي پيدا 

بنا بر اين، . آن را دفع مي كند
برخوردار نبودن مركز از قدرت 
مطلق، مجوز ورود در رژيم با هدف 

  استقرار 
اين كار يا نقش . مردم ساالري نيست

شريك دزد و رفيق قافله را بر عهده 
گرفتن است و يا خود و مردم فريبي 

  . است
 آيا گرباچف و گرباچفيسم فرآورده – 3

كامگي كارگزاران و دو واقعيت، خود
تضاد (تقسيم به دو و حذف يكي از دو 

، نبودند؟ آيا از درون )درون قدرت
نبود كه رژيم روسيه فرو پاشيد؟  راست 
بخواهي، توجيه كنندگان شركت در 

، به اين دو پرسش پاسخ »انتخابات«
مثبت مي دهند و نظر به گرباچف و 

جرأت آن را ندارند كه . نقش او دارند
اين دليل هم به . ن گويندآشكار سخ

كه آقاي خاتمي را گرباچف ايران 
 سال، به 8خواندند و او در طول 

تقدم داد و سبب شد كه » حفظ نظام«
تحقق » رهبر«يارهاي تحقق نجسته اخت
ين دليل كه دستگاه د و هم به انويبج
 نسبت به گرباچف و »واليت مطلقه«

   .گرباچفيسم حساسيت شديد دارد
خاتمي گرباچف نشد، كمتر      اما اگر 

به شخصيت خاتمي و بيشتر به درك 
نكردن چون و چرائي موقعيت رهبري 
حزب حاكم و رياست دولت جستن 

در . گرباچف و نقش او مربوط مي شود
حقيقت، دستگاه حاكم روسيه، دستگاه 

در . حاكم بر يك امپراطوري بود
بيرون از قلمرو امپراطوري نيز، دولت  

 داده بود كه هزينه نقشي را به خود
اين هزينه . اش را كمرشكن مي ساخت

از سوئي و خودكامگي كارگزاران 
دولت و تقسيم به دو و حذف يكي از 
دو، مركز قدرت  را تا بخواهي ناتوان 

آيا گرباچف به شاهاني مي . ساخته بود
ماند كه وقتي سلسله سلطنتي در معرض 
انقراض قرار مي گيرند،  به سلطنت مي 

د و براي تجديد حياتش دست رسيدن
بكار مي شدند و يا به كسي چون آتا 
تورك  مي ماند كه رژيم را در حال 
انحالل مي ديد و بر آن بود كه آن را 
با ايجاد تغييرهاي اساسي حفظ كند و 
يا با رژيم ديگري جانشين كند؟ سخن 
امروز گرباچف اينست كه او نمي 
خواسته است رژيم را حفظ كند بلكه 

 او جانشين كردنش با مردم قصد
  . ساالري بوده است

     خواه قول او را بپذيريم و چه 
نپذيريم، شكست كودتا بر ضد او، بر اثر 

آن شكست . حضور مردم در صحنه بود
و اين حضور بود كه به عمر رژيم پايان 

بدين قرار، خودكامگي گروههاي . داد
قدرتمدار و تقسيم به دو و حذف يكي 

ز را بيش از آن كه تصور از دو، مرك
مجموعه توانا . شود ناتوان ساخته بود

به متمركز كردن قدرت و بزرگ 
كردنش در مركز، يعني رهبري حزب 

با وجود اين، حضور . كمونيست، نبود
مردم در صحنه و مقاومتشان در برابر 

تانكهاي كودتاچيان و فقدان انسجام 
دروني در حزب حاكم بودند كه به 

  . يان دادندعمر رژيم پا
     حال اگر قرار باشد در رژيم 

 مالي، كسي نقش –مافياهاي نظامي 
گرباچف را بر عهده بگيرد، ناگزير مي 
بايد موقعيت گرباچف  را بجويد، نقش 
او را بر عهده بگيرد و روش او را در 

اگر نه، مي بايد كودتائي . پيش بگيرد
از نوع كودتاي نظاميان پرتقال انجام 

يت را به جمهور مردم دهد و وال
اگرنه، هرگاه ورود در . بازپس دهد

دستگاه حكم مالزمه داشته باشد با 
توجيه واليت مطلقه فقيه و تقدم 

و اگر مردم » حفظ نظام«بخشيدن به 
بكار فشار از پائين بقصد معامله در باال 
بيشتر نيايند، وارد شونده در دستگاه، 
عامل تحول رژيم به مردم ساالري نمي 

  .شود
     و تجربه روسيه، از اين نظر كه 
گرباچف و روشهاي او موجب شدند 
امپراطوري در آتش جنگ داخلي و 
خشونت كور سقوط نكند، درس آموز 

اما از نظر بر جا ماندن و قوت . هستند
گرفتن مافياهاي مالي و تولد يك 
مردم ساالري ناتوان، پيروي كردني 

عيت ها ايران و روسيه نيز نه وض. نيستند
روشن . و نه موقعيتهاي مشابهي را دارند

سخن اين كه وقتي قرار است مردم 
وارد عمل شوند تا تحول انجام بگيرد، 
چرا براي استقرار واليت جمهور مردم 
از راه اعمال اين واليت وارد عمل 

 آيا انتخابات وسيله اعمال نشوند؟
واليت مردم به قصد استقرار واليت 

  شركت در هرگاهمردم نيست؟  
ت مردم بقصد انتخابات اعمال والي

 واليت مردم استقرار، ولو تدريجي
 اما .آري استباشد، پاسخ به پرسش 

اگر شركت در انتخابات براي 
برگزيدن يكي از تداركاتچي هاي 

بقاي واليت مطلقه فقيه باشد، رأي به 
 نفي واليت  بهواليت مطلقه فقيه و
  .   جمهور مردم مي شود

مردم نمي توانند به ترتيبي  آيا – 4
وارد عمل شوند كه منتخبان خود را 
به رژيم تحميل كنند و اين منتخبان 

  مأموران ملت در تغيير رژيم بگردند؟
 پرسش خود مي گويد كه رابطه ملت 
با دولت استبداديان مي بايد تغيير الزم 
را بكند تا كه منتخبان ملت بتوانند از 

دست بكار استبداديان خلع يد كنند و 
برداشتن ستون پايه هاي قدرت و 
. استقرار دولت حقوقمدار بگردند
هرگاه شما مردم ايران، بخواهيد دست 
به جنبشي همگاني زنيد و رابطه خود با 
دولت استبداديان را تغيير دهيد، بر 

  :شما است كه بدانيد
اگر همچنان بنا بر سلطه دولت بر  - �

كي ملت باشد، با توجه به دو عامل ي
درآمد نفت و ديگري نيروهاي مسلح، 
ولو بطور رسمي واليت فقيه الغاء شود، 

پس نقش . استبداد قابل باز سازي است
ملت نبايد در جايگزيني اين و آن 
شخص و اين و آن تمايل، در مجموعه 

ناچيز  اي داراي مركز مطلق العنان،
هدف هاي انقالب ايران، . شود

ان استقالل و آزادي و رشد بر ميز

عدالت اجتماعي و اسالم بمثابه بيان 
هرگاه بنا بر تحقق اين . آزادي بود

هدفها باشد، نخست مي بايد رابطه شما 
به . مردم ايران با دولت تغيير كند

. ترتيبي كه دولت كارگزار ملت باشد
لذا دين و هر مرام ديگري مي بايد از 
بند دولت آزاد شود و دولت مجري 

هرگاه . د و بمانداراده جامعه ملي بگرد
بخواهيم دوران خاتمي را با دوران 
احمدي نژاد، مقايسه واقعي و نه صوري 

ورود : كنيم، به اين نتيجه مي رسيم
كسي در دستگاه واليت مطلقه فقيه، به 
مقدار كم فضاي سياسي جامعه را 
گشود و بمقدار زياد، به واليت مطلقه 

چنانكه اختيارهاي . فقيه تحقق بخشيد
 در نيامده به عمل در آمدند و به عمل

! گشتند» ولي امر«كف اختيارات 
 مالي قوت گرفتند و –مافياهاي نظامي 

آنها كه برآن . دولت را تصرف كردند
شدند فضاي بازتر را براي مطالبه 
حقوق مغتنم شمارند، بهاي سنگين 
پرداختند و سرانجام دولت تحويل 

  . مالي شد–مافياهاي نظامي 
  

  !ايرانيان
  هرگاه به شرق و غرب و شمال و   

جنوب كشور خود بنگريد، مي بيند، از 
مرز هند تا مديترانه و از مرز روسيه تا 

 .است» خالء قدرت«ارس، خليج ف
ايران مي تواند اين خالء را پر كند اما 
نه با توان مالي و توان نظامي كه 

بلكه با استقرار واليت جمهور . ندارد
 هدفهاي مردم و تحقق بخشيدن به

چرا؟ زيرا چنين الگوئي . انقالب ايران
به همسايه هاي ايران امكان مي دهد 

 واليت به جنبش درآيند و با استقرار
ايران . جمهور مردم، خالء را پر كنند

در قلب مجموعه اي از ملتها قرار مي 
گيرد كه سرنوشت خود را به دست 
گرفته اند و منابع عظيم نفت و گاز و 

رند و رشد را حق خود جز اين دو دا
مي دانند و قدم در راه رشد مي 

در اين مجموعه، وطن ما هم . گذارند
امنيت مي جويد و هم رشد پايدار مي 
يابد و هم نقشي جهاني در راهبري 
جامعه جهاني به عصر آزادي پيدا مي 

  . كند
هرگاه از جاي نجنبيد !      بهوش باشيد

ون و رژيم بر جا بماند و در درون و بير
مرزها به ويرانگري ادامه دهد، كاري 
را كه در بيرون از مرزها تصدي مي 
كند، قدرتهائي كه در منطقه براي خود 

مي شناسند، در ايران خواهند » منافع«
توضيح اين كه به منزوي كردن . كرد

ايران ادامه مي دهند و در همان حال، 
با استفاده از عناصر خود فروش، 

 –ي دهند گروههاي مسلح تشكيل م
  و نه تنها  -كاري كه انجام داده اند 

شما را از موقعيت و فرصت بي مانند 
كنوني محروم مي كنند، بلكه روزگار 

در وضعيتي . شما را سياه مي گردانند
كه داريد تأمل كنيد تا ترديد نكنيد كه 
اين وضعيت محكوم به بدتر شدن 

خود را فريب ندهيد و نگذاريد . است
 براي شما استدالل با منطق صوري

خوب و . بسازند و شما را فريب بدهند
بد شدن يك وضعيت، كمتر بد شدن و 

يا بيشتر بد شدن يك وضعيت، در گرو 
حضور يك رئيس جمهوري كمتر بد و 
حتي خوب در آن در دستگاه حاكم 

در گرو تغيير عوامل پديد . نيست
  . آورنده آن وضعيت است

   پس نيك در وضعيت خويش تأمل 
  :كنيد

 در منطقه و در جهان، آن – 1
پيش دستيار سال  30قدرتهائي كه 

مالتاريا در باز سازي استبداد شدند، يا 
ند و يا بي توانند و توانا به روجود ندا

دستياري زورپرستهاي ديگري براي 
  .بازسازي استبداد در ايران را ندارند

 در ايران، انديشه هاي راهنماي – 2
  تا چپ بيقدرتمداري، از راست

واليت فقيه و . اعتبار شده اند
همانندهايش، اعتبار باخته اند و 
كوشش مستمر در نقد اينگونه انديشه ها 
و واليت به نمايندگي از دين و مرام 
بر مردم، با كوشش براي پيشنهاد بيان 
آزادي همراه شده است، و هرگاه 
شما، ايرانيان،  بيان آزادي را انديشه 

 توانيد جامعه اي با راهنما كنيد، مي
نظام باز و تحول پذير بسازيد و واليت 
. جمهور مردم بنحو پايدار تحقق بيابد
تجربه دوران مرجع انقالب ايران نيز 

ستون پايه هاي . در اختيار شما است
قدرت شناسائي شده اند و تدبيرها 
براي برداشتن آنها سنجيده و تجربه 
گشته اند و حاصل آن نيز در اختيار 

  . ما استش
 اگر آن روز، جانبداران مردم – 3

ساالري اندك شمار بودند، امروز پر 
شمار هستند و از عهده اداره دولت 

اميد كه . مردم ساالر بر مي آيند
جوانان به انديشه راهنما تمام ارزش را 
بنهند، بيان آزادي را راهنماي عقلهاي 
آزاد خود كنند و با شتاب تمام خود را 

جامعه مستقل و آزاد و براي اداره 
شركت در مديريت شورائي آماده 

  .سازند
     در برابر اين تغييرهاي بسيار مهم و 
مساعد، وضعيتي كه حاصل مديريت 
استبداديان و كارپذيري شما ايرانيان 

  :است، تا بخواهي نامساعد است
.  وضعيت اقتصادي بدترين است– 4

اقتصاد مصرف محور است و انسان 
با پيشروي بيابان، . ر مي شودايراني فقي

براثر بهره . طبيعت ايران فقير مي شود
برداري غير فني، منابع نفت و گاز 
كشور در كاهش هستند و اين منابع و 

رانت . ديگر منابع ايران فقير مي شوند
خواري و بزرگ شدن ميزان آن، 
دولت متكي به درآمد نفت را فقير مي 

 در با توجه به رشد علمي و فني. كند
جهان و اين واقعيت كه دانشگاه هاي 

 دانشگاه اول دنيا 1000ايران در ميان 
نيز قرار ندارند، اقتصاد ايران از لحاظ 
علمي و فني و بنا بر اين، بهره وري نيز 

گريز استعدادها و سرمايه . فقير مي شود
ها از ايران، و تخريب ديگر نيروهاي 
محركه، فقر اقتصاد كشور را بازهم 

  .ر مي كنندبيشت
  وضعيت اجتماعي كنوني در ايران - 5

از لحاظ بي منزلتي و سلب حقوق 
ن، غفلت از آزادي ناانسان، بخصوص ز

و حقوق ذاتي انسان، فقر اخالقي و 
افزايش بار زور در رابطه ها و گسترش 
فحشاء و افزايش اعتياد ها و آسيبها و 

كمتر منزلت و نابساماني اجتماعي، 
  .نسان باقي نمي گذارندكرامتي براي ا

 وضعيت سياسي، در آنچه به دولت – 6
بي : مربوط مي شود، بدترين است

اعتبار شدن واليت فقيه، گروه بنديهاي 
مافيائي را خودكامه تر و رانت خوار 
تر و تكيه شان را به پول و سركوبگري، 

خودكامگي . روزافزون تركرده است
گروهها بيشتر گشته و تجزيه متوالي 

يلها، گروهها را در تعادل قوائي فرو تما
برده و نگاه داشته است كه سازوكار 
تقسيم بر دو و حذف يكي از دو، كند و 

رژيم مافياهاي . كندتر شده و مي شود
 مالي دارد به حالت فلج –سياسي 

با وجود اين،  . كامل نزديك مي شود
جمهور مردم در عين نارضائي، فعال 

ياسي توانا نيروي محركه س. نگشته اند
به فعال كردن و به جنبش درآوردن 
. مردم نيز واقعيت بايسته را نجسته است
جنبشهاي گروههائي از زنان و 
دانشجويان و معلمان و كارگران  هنوز 
يك وجدان جمعي شفاف كه توانا به 
بهم پيوستن اين گروه ها به يكديگر 

  . باشد را نيافته اند
بيم  وضعيت فرهنگي گوياي اميد و – 7

در همان حال كه معرفت بر : است
حقوق انسان و حقوق ملي قوت گرفته 
است، در همان حال كه معرفت بر 
واليت جمهور مردم همگاني تر شده 
است، اما اعتياد به اطاعت از قدرت و 
بكار بردن زور، بعنوان راه حل، بس 

در رابطه فرد با . بيم آور گشته است
روز فرد و گروه با گروه، زور نقشي 

اين امر ناشي از . افزون جسته است
وجدان . ضعف وجدان اخالقي است

اخالقي ضعيف گشته است چرا كه 
ضربه مالتاريا بر دين و حقوق ستيزي 
استبداديان، شما ايرانيان را از آزادي و 
حقوق ذاتي خويش، بنا بر اين، از اين 
واقعيت غافل كرده است كه وجدان 

 پندار و اخالقي انسان مستقل و آزاد،
گفتار و كردار او را  با واحدهاي 
اندازه گيري كه حقوق ذاتي او 

  . هستند، اندازه مي گيرد
 وضعيت محيط زيست ترجمان – 8

زور ويرانگر : وضعيت هاي ديگر است
است و جامعه اي كه در اقتصاد و در 
سياست و در روابط اجتماعي به زور 
نقش اول را مي دهد، فرهنگ او 

(= ن ضد فرهنگ قدرت گرفتار سرطا
طبيعت بسان آينه، . مي شود) زور

: واقعيت را در خود باز مي نماياند
آلوده شدن محيط زيست، ايران 
سرزمين زندگي را، به گورستان بدل 

تراكم بيش از اندازه جمعيت . مي كند
در شهرهاي بزرگ و خطر زلزله را هم 
در نظر مجسم كنيد تا بزرگي خطر را 

  .نيك دريابيد
  
  موطنان عزيزمه

    هرگاه توانائي انسان را بازيابيد، 
وقتي است كه بر حقوق خود عارف  

وجدان اخالقي خويشتن را . مي شويد
توانا بگردانيد به بكار گرفتن عوامل 
مساعد براي تغيير وضعيت هاي بس 

بيان آزادي را انديشه راهنما . وخيم
كنيد و در پي استقرار واليت جمهور 

اعتياد به خود ناتوان . مردم  شويد
، !، عزم كنيد!انگاري را ترك كنيد

عزمي درخور انسانهاي توانا و براي در 
 .دست گرفتن سرنوشت خويش

  !.برخيزيد و استقامت كنيد
 معتمد شما ابوالحسن بني صدر
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رياست » انتخابات«
خاك ريز : جمهوري

يا خاك » رهبر«
سست زيرپاي 

  ؟»رهبر«
  
  

 تحليل –رش گزا: انقالب اسالمي
مفصلي كه موضوع اين فصل است، از 
ايران دريافت شده است و خواننده را از 
وضعيت، آن سان كه هست آگاه مي 

ن تازه ترين اطالع را آپيش از . كند
  :بخوانيد

  
سران رژيم : تازه ترين اطالع* 

نگرانند و بسا دست به جنايتهاي 
قتلهاي زنجيره اي «سياسي نظير 

 :بزنند» 
  
رنگار يك نشريه معتبر اروپائي    خب●

با : كه از ايران بازگشته است، مي گويد
بسياري از شخصيتها مصاحبه كرده 

: شماري از آنها به او گفته اند. است
خامنه اي گزينه اي جز احمدي نژاد 

زيرا در خود توان پرداخت . ندارد
هزينه شكست احمدي نژاد را كه 

از اين . شكست خود او است، نمي بيند
رو، او و گروه بنديهاي نظامي دستيار 
او برآنند كه از راه ترور و سركوب جو 
ارعاب بوجود بياورند و در پي يك 
انتخابات صوري، احمدي نژاد را رئيس 

به تدريج كه به . جمهوري كنند
انتخابات نزديك مي شويم، سركوبها 

اال اين كه چون . نيز شدت مي گيرند
خود نمي توان روياروئي مستقيم را در 

بينند، قربانيان را از كساني انتخاب مي 
كنند كه هم ترس ايجاد كند و هم 

  .روياروئي مستقيم بشمار نرود
فهرستي از سركوبها، : انقالب اسالمي

تأييد مي كنند اطالع داده شده به 
  :خبرنگار را

 مداحي به نام فيضي كه از اصالح ●
 تن را 4. طلبان بوده ناپديد شده است

» انقالب مخملي«تدارك به جرم 
خبر دستگيري عده . دستگير كرده اند

اي را به جرم همكاري با تلويزيون بي 
مزار قربانيان . بي سي دستگير كرده اند

كشتار دستجمعي زندانيان در سال 
 را،  خاك ريزي كرده اند تا 1367

دفتر مدافعان . درخت كاري كنند
حقوق بشر را بسته اند و اراذل را  براي 

ديد به درب خانه شيرين عبادي ته
دو برادر پزشگ بي گناه . فرستاده اند

را به جرم ارتباط با قدرت خارجي 
از برگزاري سال . محكوم كرده اند

روز در گذشت مهندس بازرگان در 
بخاطر . تهران جلوگيري كرده اند

جوك ها كه براي خامنه اي و خميني 
. و احمدي نژاد ساخته و بيكديگر اس

 100اس . ام.كرده اند،  اساس . ام
. هزار تلفن دستي را قطع كرده اند
دراويش گنابادي را در شهرهاي 

اقليت . مختلف، سركوب مي كنند
بهائي را مورد انواع آزار قرار مي 
دهند و حتي گورستان آنها را نيز 

محروم كردن و . ويران مي كنند
اخراج و زنداني كردن دانشجويان را 

  . دبيش از پيش كرده ان
      اينهمه بخاطر اين كه بنا بر سنجش 
هاي افكار دولتي، آراي احمدي نژاد 

و خامنه اي و . ريزش شديد كرده اند
احمدي نژاد از آن بيم دارند كه 
ذخاير ارزي و درآمدهاي بودجه از 
حاال  تا انتخابات رياست جمهوري، نيز 

  .كفاف نكند
  
اولين خاك ريز يا سست شدن *

  :»هبرر«خاك زير پاي
 

   غالمحسين الهام، سخنگوي حكومت 
احمدي نژاد، معتقد است احمدي نژاد 

اما به نظر . اولين خاكريز واليت است
مي رسد كه كارهاي احمدي نژاد و 
حكومتش او را به خاك سست زير پاي 

زيرا عملكرد . رهبري بدل كرده است
بيش از سه سال گذشته احمدي نژاد و 

منه اي از وي، حمايت هاي ناعاقالنه خا
واليت مطلقه فقيه را گرفتار خسران 

را سست كرده » رهبر«كرده و زير پاي 
به ترتيبي كه به جاي خاكريز . است

رهبري گشتن، به خاك سست زير پاي 
با غلط كاري . رهبري تبديل شده است

كه وي مي كند  خاك زير پاي 
سست تر و او  بيشتر در خاك » رهبر«

  .  فرو مي رود
 به روز خاك سست تر و فرو    روز
در خاك سست بيشتر مي » رهبر«رفتن 
اين واقعيت موجب نگراني گشته . شود 
تا جايي كه برخي از اصولگرايان . است

به فكر عبور از احمدي نژاد افتاده اند 
و معتقد شده اند بايد پيش از آنكه 
رهبري و نظام واليت مطلقه فقيه ساقط 

ه فكر كسي شود و كار از كار بگذرد، ب
ديگر به جز احمدي نژاد، براي رياست 

  .جمهوري بعدي باشند
  
كارنامه احمدي نژاد به قلم *

 :علي مطهري
  

     علي مطهري، فرزند آيت اهللا 
مطهري كه جزء نمايندگان وابسته به 
گروه اصولگرايان مي باشد و به دليل 
حمايت همين گروه به مجلس آمده 

حث است در مطلب خود به عنوان ب
  :عبور از احمدي نژاد مي گويد

بحث عبور يا عدم عبور از    
نژاد، قطع نظر از امكان يا عدم  احمدي

امكان آن، با توجه به درپيش بودن 
انتخابات رياست جمهوري بحث 

گرايي  اصول. درست و الزمي است
كند كه عملكرد ايشان نقد و  حكم مي

بررسي وتواناييهاي وي با ساير 
گرا مقايسه شود و  ولكانديداهاي اص

. آنگاه كانديداي اصلح معرفي گردد
تعصبات فردي و گروهي در اين باب، 
سم مهلك براي كشور و انقالب اسالمي 
است و مالك، صرفا مصالح اسالم و 

  .حقوق مردم است
انتخاب اصلح : وي در ادامه مي گويد

به تشخيص خود، يك وظيفه شرعي 
  .براي همه در هر انتخاباتي است

و در اين جمله در واقع قصد عبور از ا
خامنه اي را نيز دارد زيرا معتقد است 
كه انتخاب اصلح وظيفه شرعي است و 

  .به تاييد ديگران ربطي ندارد
او معتقد است كه رهبري به دو دليل 

  :از احمدي نزاد حمايت مي كند
 به خاطر قطع نشدن توفيقات  -1

  .اي هسته
مدن براي پرهيز از روي كار آ  -2

طلباني است كه به دنبال تغيير  اصالح
  .ساختار نظام هستند

    و سپس بعد از ذكر دو علت حمايت 
اال رهبر گرانقدر و:...اضافه مي كند 

انقالب اسالمي بيش از همه ما به 
اند و اگر  ضعفهاي اين دولت واقف

گرايان بر فردي قويتر از  اصول
نژاد اجماع نمايند ايشان  احمدي
  . نخواهند داشتمخالفتي 

    وي سپس به ضعف هاي حكومت 
احمدي نزاد اشاره مي كند و در باره 

  :سياستش در بعد اقتصادي مي گويد
در بخش اقتصادي آنچه مسلم است     

اين دولت برنامه مشخص و مديران 
اي نداشته و به آزمون و خطا  آماده

  . پرداخته است
تغيير پي در پي وزيران اقتصاد و -

   .بانك مركزيرؤساي 
ها و تسهيالت بانكي   نرخ سود سپرده-

  . گواهي است بر اين مدعا
افزايش زياد تعرفه گوشي تلفن -

همراه و بعد از مدتي بازگرداندن آن 
  . به وضع سابق نيز شاهدي ديگر است

حساب و كتاب شكر، پنبه  واردات بي -
و ميوه كه ضربات زيادي به توليد 

وء مديريت داخلي وارد آورد نشانه س
  .اقتصادي اين دولت است

در سال جاري تاكنون هشت ميليون  -
ايم در حالي كه  تن گندم وارد كرده

چند سال پيش به خودكفايي در اين 
محصول رسيده بوديم و البته 
خشكسالي تأثير اندكي در اين موضوع 

  . داشته است
  :در بعد سياسي مي گويد

 تمايل بلكه ولع اين دولت براي -
س دفتر حافظ منافع آمريكا در تأسي

  .تهران
 مذاكره با آمريكا كه بارها  تمايل به-

توسط مشاوران و معاونان رئيس جمهور 
اعالم شده و آخرين آنها مصاحبه آقاي 
مشائي در ژاپن بود كه خواهان 

نژاد و اوباما  مذاكره مستقيم احمدي
اي است كه موجب  گرديد، مسئله

  . تعجب همگان گرديده است
نامه عجوالنه رئيس جمهور به اوباما -

كه موجب تحقير ملت ايران شد نيز از 
  . همين مقوله است

:     در مورد مسائل فرهنگي مي گويد
و اما در بخش فرهنگي، عملكرد اين 
دولت چندان مثبت نبوده و از حيث 
تسامح و تساهل در مسائل فرهنگي شبيه 
عملكرد دولت اصالحات بلكه 

  .  آن بوده استتر از گستاخانه
اظهارات مكرر معاون رئيس جمهور   -

و رئيس سازمان ميراث فرهنگي در 
تحقير مسئله حجاب و دوستي با مردم 
اسرائيل و اينكه در دنياي امروز 

كشي ميان انسانها معني ندارد  خط
و ) يعني ايمان و كفر معني ندارد(

توان دين خاصي را بر جهان  نمي
 بازگشت به حاكم كرد و تأكيد او بر

ايران باستان و زنده كردن كوروش و 
داريوش و توهين به قرآن در همايش 
ايرانگردي به بهانه آيين محلي، همه 
اين اظهارات و عملكردها همواره 

جمهور بوده  مورد حمايت جدي رئيس
تا آنجا كه در يك مورد رهبر انقالب 

 مجبور به ،براي خاتمه دادن به غائله
مواردي نيز فرياد دخالت شدند و در 

اعتراض برخي از مراجع تقليد و 
  .نمايندگان مجلس را موجب گرديد

در سازمان تربيت بدني نيز وضع به    
  :همين منوال بوده است

 انتخاب مربي مرد براي برخي -
  .تيمهاي ملي بانوان برخالف نص قانون

 تالش براي راهيابي بانوان به -
توجهي به  ورزشگاههاي مردان وكم

يجاد محيطهاي مستقل براي مسابقات ا
المللي بانوان به جاي اصرار بر  بين

  حضور آنها به هر وضع ممكن و 
اهدا مدال به ورزشكار رژيم -

 صهيونيستي توسط يكي از مقامات پارا
  .لمپيك ايرانا
انتشار كتابي با محتواي فمينيستي و -

هاي خالف عفت براي  تشريح صحنه
    .چاپ چهارم

ري كه روابط جنسي بين كتاب ديگ-
زنان و مردان غربي را به تصوير كشيده 

   .براي چاپ سوم
نامه شهروند   در مقابل، بستن هفته-

امروز و مبارزه با آزادي بيان، نمونه 
ديگري از عملكرد فرهنگي اين دولت 

  است، 
اما چند نقص به : وي ادامه  مي دهد
    .گردد نژاد برمي شخص آقاي احمدي

د بودن دايره همكاران و اول محدو -
ايشان از همه ظرفيتهاي . مشاوران است

مديريت و مشاوره كشور استفاده 
كند و تمايل به افراد مطيع و تابع  نمي
بسياري از مديران و مشاوران . دارد

ارشد ايشان يا در شهرداري همكار وي 
اند يا در دانشگاه علم و صنعت  بوده

اند  ودههمكالس يا همكار و يا استاد او ب
اداره . و اين يك نقص بزرگ است

كشور سعه صدر و احاطه علمي و 
  .طلبد معنوي مي

دوم منطق لجاج است كه در ايشان  -
   . شود ديده مي

در داستان اظهارات باطل آقاي -
  مشائي 

در قضيه تخلف آقاي كردان، اين  -
مسئله بر همگان آشكار شد كه رئيس 

ديهي جمهور بر اموري كه بطالن آنها ب
كند كه اصل  است آنقدر پافشاري مي

افتد، خاطيان را  نظام به خطر مي
تشويق به عدم عذرخواهي و عدم 

كند و حاضر است به خاطر  استعفا مي
يك دستمال قيصريه به آتش كشيده 

همه انتقادها را سياسي تلقي . شود
اي براي ساقط كردن  كند كه عده مي

اند و گويي  ريزي كرده دولت برنامه
اي از روي نصح و  امكان ندارد عده

بنديهاي  دلسوزي و فارغ از دسته
سياسي انتقاداتي داشته باشند و بايد 

  . آنها را قانع كرد
در آقاي   تك روي م ميل به سو-

تواند  نژاد است كه مي احمدي
  . خطرناك باشد

ميل به دور زدن مجلس و بلكه قائل  -
نبودن به مجلس و مصوبات آن در 

   .شود ساس ميايشان اح
 خريد بنزين اخير توسط وزارت نفت -

با دستور رئيس جمهور از طريق فروش 
   87نفت خام برخالف قانون بودجه 

 پرداخت وام به برخي كشورها بدون -
تصويب مجلس، شواهدي بر اين 

  . مدعاست
معطل نگاه داشتن طرح جامع حمل  -

و نقل تهران و مشروط كردن تصويب 
ح مونوريل در آن، آن به گنجاندن طر
  . شاهد ديگري است

خودداري از پرداخت بودجه  -
مصوب مجلس براي شركت مترو و 
خريد نه هزار اتوبوس به شهرداري 

 كه اگر اين .هاي واهي تهران به بهانه
ها جنبه سياسي داشته و براي  بهانه

خارج كردن رقيب از ميدان باشد 
فاجعه و به معني خيانت به حقوق مردم 

   .اهد ديگري بر اين مدعاستاست ش
     علي مطهري خوب بود اشاره مي 
كرد به لجاجت احمدي نژاد در عدم 

تغيير ساعت  كه موجب خساراتي بيش 
  . از صدها ميليون دالر گشت

 لجاجت با وزير نفت براي قائم مقام -
  .كردن كردان تا حذف وزير نفت

 لجاجت در اعالم عدم وجود گراني -
ه مي شود بر اساس در حالي كه گفت

  . درصد است27آمار تورم بيش از 
تضاد ميان شعارها يا ميان شعار و عمل، 

  . مشكل ديگر ايشان است
انكار هولوكاست يا الاقل سؤال  -

درباره هولوكاست با دوستي با مردم 
  . اسرائيل سازگار نيست

شعار اجراي عدالت با عدم اجراي  -
عدالت درباره آقاي كردان سازگار 

  . يستن
زيستي با معرفي يك فرد  شعار ساده -

ميلياردر براي وزارت كشور سازگار 
  . نيست
  ) به نقل از وب سايت تابناك     (

   بخشي از كارنامه احمدي نژاد به قلم 
مجلس دور » نماينده«علي مطهري 

هشتم، كه در آن، به تجاوزها به حقوق 
انسان و حقوق ملي ايرانيان و فسادها و 

اشاره ...  اي سياسي و ترورها وجنايته
نيز نشده است، كافي براي تشريح بي 
كفايتي و ناداني احمدي نژاد و 

است كه احمدي نژاد خود » رهبري«
را به وي سنجاق كرده است در 

  . كجاست
  
وزن خامنه اي و احمدي نژاد *

 :به روايت جوكها
  

    هر چه به زمان انتخابات نزديك تر 
فشا گري ها و مي شويم اين گونه ا

تذكر ها بيشتر مي شود اما حال كه 
 ماه به انتخابات باقي مانده 7حدود 

است و وضعيت  رهبري و احمدي نژاد 
هم زياد تعريفي ندارد، به بررسي 

  : اوضاع مي پردازيم 
 از خوشوقتي مردم ايران در اين ●

روزها پخش سريال حضرت يوسف از 
صدا و سيماي واليت است كه ازيك 

 بسيار جالب است و كاش مسئوالن بابت
اطالعات و امنيت  كشور مي توانستند 
از روش برخورد مردم با اين سريال 

و  » رهبر«متوجه موقعيت و منزلت 
در افكار و انديشه » رييس جمهوري«

  : هاي مردم بشوند
   هر جمعه شب مردم منتظر هستند تا 
اين سريال از تلويزيون پخش شود و 

به ساختن و ارسال در روزهاي بعد 
.  جوك ها براي يكديگر، مي پردازند
جوكها در باره احمدي نژاد و خامنه 

تازه ترين جوك كه در . اي هستند
  : ميان مردم انتشار وسيع يافته، اينست

   احمدي نژاد و حضرت يوسف در 
  .چند مورد با هم اشتراك دارند

  هر زمان حضرت يوسف و - 1
ينند دستشان احمدي نژاد را زنان مي ب

يكي به دليل . را با كارد مي برند
  ... زيبايي و ديگري به دليل 

  نكته اشتراك دوم اين است كه - 2
هر دو عزيز هستند يكي عزيز فرعون و 
ديگري عزيز ولي مطلقه كه در 
خودكامگي دست فرعون را از پشت 

  . بسته است
 اشتراك ديگر اين است كه طرح - 3

اني تهيه مي هاي اقتصادي هر دو زم
شوند كه شب قبلش فرعون خواب 

  . ديده باشد
 نكته ديگر اينكه هم يوسف و هم - 4

احمدي نژاد با روحانيت مخالف 
  . هستند

 نكته پنجم هر دو از گوسفند - 5
  . چراني به مقام عزيزي رسيده اند

 نكته ششم  اينكه هر دو زندانيان را - 6
  .   دآزاد كرده و به مقامات باال رسانده ان

  ...    و
  5صفحه در 

  

  
    ؟»انتخابات«اوباما و 
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    نكاتي را كه مردم در ميان يكديگر 
منتشر مي سازند، نشان مي دهند كه 

و احمدي نژاد در افكار » رهبر«
دستگاه . عمومي مردم جايگاهي ندارند

واليت مطلقه براي جلوگيري از انتشار 
اين طنز ها كه از طريق پيام كوتاه 
تلفن هاي همراه ارسال مي شوند، 

انسورهاي شديدي را حاكم كرده س
در آخرين برخورد با ارسال . است

كنندگان پيام هاي كوتاه حدود بيش 
 هزار تلفن همراه را شناسايي 100از 

كرده و امكان ارسال پيام هاي كوتاه 
  . آنان را لغو نموده اند

  

 ايران و انتخاب رييس جمهور* 

  
    در ايران به جز تحريم كنندگان 

 بيشترين راي را دارند، انتخابات كه
گروههاي مختلف براي نامزدكردن 
اشخاص  مورد نظر خود پنهان و 
آشكار،  در تالشند و براي ورود به 
بازي فريبكارانه انتخاب رييس 

  .جمهوري آماده مي شوند
   در حال حاضر، در ميان گروههاي 
سياسي سه جبهه عمده وجود دارد كه 

راي تالش دارند تا دو سه ماه بعد ب
كانديدا كردن فرد مورد نظر خود به 

  :توافقاتي دست يابند
گروه هاي حامي سيد محمد -1

 به  اصطالح اصالح  خاتمي، يعني
  .طلبان

 گروههاي وابسته به باند هاشمي -2
  . رفسنجاني به نام كارگزاران

 گروههاي وابسته به واليت مطلقه -3
  . يعني اصولگرايان

مجموعه اين هر سه گروه  داراي زير 
هايي هستند كه گروه اصلي را تشكيل 

  : مي دهند كه در زير مي آيند
  :  اصالح طلبان-1
 گروههائي كه از مجلس دوم ببعد، ●

خود را در مخالفت با گروه 
اصولگرايان به لحاظ مواضع سياسي و 
اقتصادي ديدند و در سالهاي بعد رو به 

البته نا گفته نماند كه . جدايي نهادند
ين گروهها مانند دو گروه بعضي ازا

ديگر در خيانتها و جنايتهاي بزرگي 
  : از جمله. دست داشته اند

 گروگانگيري كه منجر به از دست -1
رفتن حقوق ملي و محاصره اقتصادي و 
تجاوز عراق به ايران شد و در پي 
سازش پنهاني برسر گروگانها، سبب 
روي كارآمدن ريگان و بوش در 

  .امريكا شد
گروههاي سركوب خياباني  تشكيل -2

و سپس شركت در دادستاني ها و 
گروههاي ضربت جهت سركوب 
مبارزان و مخالفان در سالهاي ابتداي 
انقالب و حضور در كميته ها و سپاه 

  .پاسداران و ديگر گروههاي مافيايي
 شركت در كودتاي خرداد ماه سال -3

شصت بر ضد رييس جمهور منتخب 
  .مردم ايران 

 سركوب مردم در  شركت در-4
جريان كودتا و اعدام مبارزان بعد از 

  انجام كودتا
 شركت در به درازا كشاندن جنگ -5 

سال تا تثبيت استبداد واليت  8بمدت 
مطلقه فقيه و بيرون كردن مردم از 
صحنه و گرفتن نفس نسل انقالب و 
رساندن امريكا و انگليس و اسرائيل به 
هدف خود كه فرو شكستن موجهاي 

قالب در درون مرزهاي ايران و ان
  .سلطه بر منطقه بود

 شركت در داد و ستد و خريد -6 
  . اسلحه و مهمات از امريكا و اسراييل

 شركت در اعدام مبارزان سياسي -7 
   67در زندانهاي كشور در سال 

 شركت در حذف آيت اهللا - 8 
  . منتظري

 شركت در ترور مخالفان سياسي و - 9 
  خارج از كشور مبارزان داخل و 

 شركت در كليه زد وبند هاي -10 
 امنيتي طي سالهاي – سياسي –مالي 

  .  تا هم اكنون57
  ...   و

 گروههاي اصالح طلب به دسته   ●
  :هاي زير تقسيم مي شوند

 حزب اعتماد ملي  با دبير كلي -1 
مهدي كروبي كه تنها مدالي كه بر 
گردن ندارد مدال مقام رياست 

گرنه بسياري از پست جمهوري است و
ها را در سالهاي قبل در اختيار داشته 

كانديداي اصلي آنها كروبي .است
است اما امكان دارد در صورت حضور 
خاتمي، كروبي خود را به نفع او كنار 

  .بكشد
 جامعه روحانيون مبارز و مجمع -2 

مدرسين حوزه علميه قم دو گروهي 
هستند كه  از نامزدي خاتمي حمايت 

ند و هم اگر مجبور باشند از مي كن
  .مهدي كروبي

 حزب مشاركت كه از اتحاد -3 
چندين گروه جهت حمايت از خاتمي 
تشكيل شد و در سالهاي اخير تا حدي 

اين حزب . اعتبار آن كاهش يافته است
حامي سيد محمد خاتمي در انتخابات 

  .رياست جمهوري است
 سازمان مجاهدين انقالب اسالمي -4 

ابات دور آينده از سيد كه در انتخ
. محمد خاتمي حمايت مي كنند
الويري يكي از اعضاي سابق اين گروه 

 :در مصاحبه با خبر آن الين مي گويد
اصالح طلبان دو حالت پيش رو     

 اول اين كه بگذارند احمدي .دارند
نژاد چهار سال ديگر رييس جمهور 

 چرا كه با روي كار آمدن   بماند
 هم نمي توان در بهترين رئيس جمهور

. افقي كوتاه مدت مشكالت را حل كرد
به عالوه اين كه چهار سال بعد با بدتر 
شدن وضعيت كشور و آشكار شدن 
بيشتر ناتواني ها بهترين شرايط براي 
اجماع بزرگ براي اصالح طلبان در 

اما . چهار سال بعد ايجاد مي شود
اشكالي كه به اين ديدگاه وجود دارد 

مكن است در چهار سال اين است كه م
بعد آنقدر وضع خراب شود كه ديگر 

دوم . امكان اصالح وجود نداشته باشد
اينكه، حضور اصالح طلبان در اين 
مقطع يك ايثار و گذشت براي 
جلوگيري از مزمن تر شدن مشكالت 

معتقدم هم اكنون بايد بين بد و . است
يعني اصالح . بدتر يكي را انتخاب كرد

و توقعات بحق را در طلبان ناسزاها 
يك افق چهار ساله آينده به جان 
بخرند تا كشور با صدمات جبران ناپذير 

   .مواجه نشود
گروههاي ذكر شده فوق گروههاي     

عمده وابسته به جبهه اصالح طلبان مي 
باشند وگرنه در اين جبهه گروههاي 
ديگري نيز وجود دارند كه تنها در 

مي شوند نزديكي هاي انتخابات نمايان 
و مي توان گفت كه گروهها و احزاب 

  .فصلي و موسمي هستند
  
   : گروه كارگزاران  سازندگي-2

   گروهي كه در سالهاي قبل از 
اصالحات با حضور  چند وزير و معاون 
وزير و شهردار تهران موجوديت خود 
را اعالم نمود و در جريان اصالحات از 
خاتمي حمايت كرد و در حال حاضر 

زيرا .  انديداي مشخصي نداردنيز ك
اين گروه نيز مانند ديگر گروهها  

گاهي از .  گرفتار اختالف دروني است
محمد هاشمي و گاهي از حسن 

روحاني و گاهي از مهدي كروبي و 
سيد محمد خاتمي براي كانديداتوري 

  . رياست جمهوري نام مي برد
    در زير مجموعه اين گروه گروههاي 

دارند كه از همه ديگري نيز وجود 
: نزديك تر به اين طيف مي توان به
حزب اعتدال و توسعه با دبيري 
نوبخت كه كانديداي مورد نظر آنان 

  .حسن روحاني است اشاره كرد 
  
  : اصولگرايان-3 

گروهي كه از ابتداي انقالب در 
بسياري از جريانات تندروي و در 
بسياري از سركوب هاي خياباني و 

 خارجي و اعدام ها ترورهاي داخلي و
شركت گسترده اي داشت، گروه 

اين گروه شامل .است» اصول گرايان«
  : اين زير گروه ها است

اين :  گروه رايحه خوش خدمت-1
.  گروه وابسته به احمدي نژاد است
قبل از رياست وي، چندان فعال نبود 

بعد . و در صحنه سياسي، حضور نداشت
ات وي و در جريان انتخاب» انتخاب«از 

شوراي شهر تهران و سپس در انتخابات 
اما . مجلس هشتم خود را نمايان ساخت

هر بار، به دليل تك روي و عناد با 
ديگران، دست به اعمال خود سرانه 

از افراد . مي زدند و به شكست مي رسد
شاخص اين گروه مي توان از محمد 
علي رامين و مسعود زريبافان و مهرداد 

ديداي مورد تاييد كان. بذر پاش نام برد
  .گروه، محمود احمدي نژاد است

جمعيتي كه از :  جمعيت ايثارگران-2
نيروهاي سپاه پاسداران و نيروي 
انتظامي تشكيل شده است و در ميان 
خود بسياري از سران چماقداري و  

اين گروه در .  ترور را جاي داده است
انتخابات از احمدي نژاد حمايت مي 

 دور قبلي با در حالي كه در.كند 
وجود اينكه احمدي نژاد از اعضاي 
اين گروه بود،  از قاليباف حمايت 

در حال حاضر، اين گروه، بر سر . كرد
منافع گروهي خود،  اختالف شديدي 

اما به قول .  با احمدي نژاد دارد
خودش،  براي بر سر كار نيامدن 
اصالح طلبان، در صورت رقابت ميان 

احمدي نژاد او و يك اصالح طلب، از 
  . حمايت مي كند

    جمعيت ايثارگران  انقالب اسالمي 
در حال حاضر عالوه بر داشتن تعدادي 
نماينده در مجلس در بسياري از پست 
هاي كليدي نيز افراد شاخصي دارد از 
جمله در صدا و سيما و سپاه پاسداران 

از افراد . و نيروي انتظامي و حكومت
فدايي و اين گروه مي توان از حسين 

فيروز آبادي و شاكري و دارابي نام 
نكاتي جالب از مصاحبه فدايي را . برد

 :در اينجا مي آوريم
حسين فدايي، دبير كل جمعيت 
ايثارگران،  در مصاحبه با نشريه وطن 

  :امروز، گفته است
اطرافيان آقاي خاتمي كه در     ...

ظاهر مي گويند خاتمي راي مي آورد 
سياست مداري كه . دليلش را بگويند

آنچه در توانش بوده را در هشت سال 
ارائه كرده و ارزيابي خودش اين 
است كه با آبرو رفته، براي چه بيايد 

من اين  آبروي خودش را ببرد؟
موضوع را عقالني نمي بينم هر چند 
نمي گويم كه آقاي خاتمي در 
  . انتخابات شركت نمي كند

ي يا بعضي ها تحليل مي كنند كه آقا...
ميرحسين موسوي در انتخابات كنار 

 اين وجاهت سرمايه اي براي  رفته و
 اينكه بيايند و .ايشان محسوب مي شود

را در خطر جدي قرار دهند به نظر  آن
شما عقالني است؟ به نظر من كه 

  .ميرحسين كانديدا نمي شود
وي درباره نقش هاشمي رفسنجاني      

درباره طرح دولت وحدت ملي و 
 احتمالي اصولگرايان به وي نيز واكنش 

كساني كه زماني براي : ...گفته است 
اين انقالب زحمت كشيده اند به 
اصالحات واقعي كه در حال صورت 
گرفتن است كمك كنند اما اگر در 
مقابل آن موضع بگيرند به صورت 
طبيعي تا مراحلي مي توان تحمل كرد 
اما هنگامي كه موضوع جدي شود 

آن رفتار را نمي قطعا كساني كه 
پذيرند در مقابل آن موضع گيري 
جدي مي كنند و مجبور مي شوند 
خيلي از حرف هاي گفته نشده را 

خيلي از مسايلي كه در مقابل . بگويند
آن سكوت كردند و آني خوب نمي 

  .تواند باشد
گروهي :  جمعيت موتلفه اسالمي-3

است كه خود را حامي نظام واليت 
قيقت، واليت فقيه فقيه مي داند و در ح

اين گروه . را حامي خود مي خواهد
از ابتداي انقالب در كليه  سركوب ها 
و دستگيري ها و اعدام ها شركت 

اين گروه . گسترده اي داشته است
وابسته به باندهاي بازار است و 
سالهاست كه بخش عمده اي از 

گروه . حاكميت را تصدي مي كند
وي موتلفه اسالمي كه رهبري آن از س

رهبر انقالب تاييد مي گردد،  همچون 
ديگر گروههاي وابسته به 

، در صورتي كه سيد »اصولگرايان«
محمد خاتمي كانديدا نشود، با 
احمدي نژاد رابطه خوبي ندارند و 
منتقد او هستند اما در صورت كانديدا 
شدن يك كانديداي قوي از سوي 
گروه اصالح طلبان اين گروه نيز 

ورد نظر جناح حامي كانديداي م
  . اصولگرايان مي شود

   از افراد برجسته اين گروه مي توان 
از حبيب اهللا عسگر اوالدي و مير سليم 
و مرتضي نبوي و اسداهللا بادامچيان و 

دبير كل . برادران خاموشي نام برد
فعلي اين جمعيت محمد نبي حبيبي 

  . مي باشد
اين :   گروه تشكل هاي همسو-4

يات موتلفه گروهي نزديك به ه
اسالمي است كه در خود جامعه هاي 

از . مختلفي را سازماندهي كرده است
جمله جامعه اسالمي مهندسان و جامعه 
زينب و جامعه اسالمي دانشجويان و 

در اين ... جامعه اسالمي معلمان و 
گروه  مي توان از افراد شاخصي چون 
محمد رضا باهنر و مرتضي نبوي نام 

د وثوق آنان در كانديداي مور. برد
حال حاضر احمدي نژاد است هر چند 

  .انتقاداتي به وي وارد مي دانند
:  گروه هواداران انقالب اسالمي-5

اين گروه نزديك به هيات موتلفه نيز 
از جمله گروههايي است كه در جبهه 
اصولگرايان براي خود حق و حقوقي 

در انتخابات در صورت . قائل است
 اي از گروه حضور كانديداي برجسته

اصالح طلبان، از احمدي نژاد  حمايت 
حسن غفوري فرد دبير . خواهد كرد

  .كل اين جمعيت است
 گروه اصولگرايان تحول خواه و -6 

مستقل از جمله گروههاي تشكيل 
دهنده جبهه اصولگرايان است كه با 
توجه به اختالفات گسترده اي كه با 
رايحه خوش خدمت و احمدي نژاد 

اره با وي درگير هستند اما دارد، همو
همين گروه در جريان انتخابات 

رياست جمهوري در صورتي كه 
خاتمي كانديدا شود، از كانديداي 

اين . اصولگرايان حمايت خواهد كرد
گروه درانتخابات مجلس توانست 

 نماينده را وارد مجلس 40حدود 
از گردانندگان اين گروه مي . سازد

 توكلي و توان از  حداد عادل و احمد
  .سعيد ابوطالب نام برد

از گروههايي :  ره پويان انقالب-7
است كه خود را زير مجموعه 

اين گروه نيز . اصولگرايان مي داند
مانند جمعيت ايثارگران و اصولگرايان 
مستقل و تحولخواه با احمدي نژاد 
اختالفات شديدي دارد اما، هرگاه 
رقيب او يك اصالح طلب باشد، از 

  .اد حمايت خواهد كرداحمدي نژ
 گروه سه تفنگدار يعني الريجاني و -8

قاليباف و محسن رضايي كه هر سه 
ازسرداران سپاه پاسداران مي باشند 
كه رابطه خوبي نيز با احمدي نژاد 

اما در صورتي كه كانديدا . ندارند
نشوند و در جبهه مقابل نيروي سطح 
بااليي وارد شود به نفع احمدي نژاد 

  . روندكنار مي 
    البته ناگفته نماند كه اين سه در دور 
قبل كانديداي رياست جمهوري 

رضايي خود كناره گرفت و دو .  بودند
تن ديگر به دليل تقلب در انتخابات 
شكست خوردند و يكي به شهرداري 
تهران رسيد و ديگري به رياست 

الريجاني مي گويد كه در . مجلس
  .ميان اين گروه نيست 

: ابسته به انصار حزب اهللا گروه و-9
نيروي تندرو و كفن پوش اصولگرايان 
است كه از ابتداي انقالب شركت در 
سركوب هاي خياباني و حمله به 
تظاهرات و اجتماعات و دختران و 
... پسران و نشريات و كتابفروشي ها و 

را بنا بر نياز رهبري بر عهده داشته 
اين گروه در حال حاضر به . است

افت پست ها و مقامات بسيار دليل دري
باال از سوي احمدي نژاد از او حمايت 

ناگفته نماند كه بسياري از . مي كند 
افراد اين گروه بواسطه نزديكي با سپاه 
پاسداران و حكومت احمدي نژاد 
توانسته اند با دريافت وامهاي بيش از 

 ميليون توماني، با عنوان طرح 100
كوتاه هاي زود بازده، در عرض مدتي 

شنيده ها . به مال و منال زياد برسند
حاكي از آنندكه در جريان طرح هاي 

 هزار نفر با 100زود باز ده بيش از 
وام هاي كالن  بيش » مكاتبات ويژه«

.   ميليوني دريافت كرده اند100از 
برخي حتي وام ميلياردي دريافت 

اين وام ستاني ها البته از . كرده اند
ژاد در مقام بركات حضور احمدي ن
در ايران . رياست جمهوري است

 100افرادي هستند كه وامهاي بيش از 
ميليارد تومان دريافت كرده اند و 
حاضر به پرداخت اقساط آن، در سر 
رسيدها نيستند و كسي هم در پي باز 
ستاندن سرمايه اين كشور از آنان 

  .نيست
  دوگروه جامعه روحانيت مبارز -10

از :  ه هاي علميهتهران و مدرسين حوز
گروههاي وابسته به جناح اصولگرا  

از آغاز، مبلغ كانديداي مورد . هستند
در تهران و شهرستانها » رهبر«نظر 
اين دوگروه با توجه به . هستند

برخوردهايي كه احمدي نژاد با 
روحانيت پيدا كرده است، زياد 

حمايتشان از . دلخوشي از وي ندارند
ه رقيب او در احمدي نژاد نيز بستگي ب
  . جبهه اصالح طلبان دارد

      گروه جامعه روحانيت مبارز  تهران،  
 خامنه اي از احمدي براثر حمايت

ي رابطه نژاد،  مدتي است كه تا حد
 .بد شده است» رهبر«اش با 
 

  6صفحه در 
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از گروههاي : گروه حزب اهللا-11
.  وابسته به جبهه اصولگرايان است

اد بد نيست اما رابطه اش با احمدي نژ
. انتقاداتي را به او وارد مي داند
گردانندگان اين گروه آيت اهللا 
خرازي و برخي از نمايندگان مجلس 

  . هستند
     در جبهه اصولگرايان گروههاي 
ديگري نيز ديده مي شوند اما به دليل 
اينكه آنها هر كدام به يكي از 
گروههاي ياد شده فوق وابسته اند، از 

. نها خودداري مي كنيمذكر نام آ
گروههايي  نيز هستند كه جز نام، 
وجودي ندارند و در انتخابات رياست 

  . جمهوري، نقشي ندارند
  
 : نامزدهاي رياست جمهوري* 
  

   اين زير گروههاي اين سه گروه و 
بسا خود گروهها، احتمال دارد، با معين 
شدن  كانديداهاي اصلي،  جاي خود 

 مثال، اگر خاتمي براي. را تغيير بدهند
كانديدا شود احتمال دارد كه جبهه 
اصالح طلبان  و كارگزاران با هم 
متحد شوند و يا اگر مثال مير حسين 
موسوي كانديدا شود احتمال دارد 
برخي از افراد گروه كارگزاران به 

به هر حال، . سوي اصولگرايان بروند
به نامزدهاي احتمالي هريك از اين 

  : يمسه گروه مي پرداز
    از بركات وجود نظام واليت فقيه 
يكي اين است كه حتي براي ادامه 
حيات خود نيز افرادي را نگاه نداشته 
است تا در روز مبادا بتواند از آنها 

و باندهاي » مقام معظم«. استفاده نمايد
فاسد مافيايي تا جايي كه توانسته اند 
افراد را از متن جدا كرده و به حاشيه 

د و با استفاده از انواع تهمت رانده ان
ها و پرونده سازي ها طي اين مدت 
توانسته اند بسياري از افرادي را كه مي 
توانستند كانديدا شوند از ميدان به در 

در حال حاضر با توجه به شايعات . كنند
و اخبار موثق و نسبتا موثق كانديدا 
توري برخي از چهره ها  بر مردم 

وقعيت آنها و به بررسي م. معلوم است
چگونگي تغييرات احتمالي در ميان 

  . گروهها مي پردازيم
  
 :محمود احمدي نژاد» سردار «- 1
  

     داراي دكتراي صلواتي در نظام 
واليت فقيه و فردي كه بخاطر امتيازي 
كه دكتر بهبهاني وزير راه فعلي و استاد 
احمدي نژاد، به او داد، توانست در 

پردازد و در مقطع دكترا به تحصيل ب
نهايت به هنگام دفاع از پايان نامه، با 
فرستادن صلواتي مفتخر به دريافت 

البته دكتر . مدرك دكترا بگردد
بهبهاني نيز مفتخر به دريافت عنوان 

دكتر .  وزير، در ازاي آن فداكاري شد
احمدي نژاد و افرادي چون دكتر 
حسين اهللا كرم و دكتر صفار هرندي و 

پور ازغدي و دكتر دكتر حسن رحيم 
محسن رضايي و دكتر مجتبي آقا 
تهراني و دكتر محمد باقر قاليباف و 
دكتر علي الريجاني و دكتر منوچهر 
متكي و دكتر هاشم رهبر و دكتر علي 
احمدي و دكتر اسرافيليان و دكتر 
احمد توكلي و دكتر الهام و دكتر 

شان و ... كردان و دكتر رحيمي و
در اين كشور از منزلت درجه دكترا را 

زيرا كساني كه مفتخر به . بين برده اند
دريافت درجه دكترا و استادي دانشگاه 
مي شوند  بايد داراي سواد و صفات و 
خصوصياتي باشند كه در حد و شان و 

متاسفانه در .  منزلت آن درجه باشد
اين گونه افراد چيزي كه پيدا نمي 
شود همان صفات و خصوصيات دارنده 

نيز صفات و »  رهبر«. ك استاين مدر
خصوصيات رهبري يعني عالم و مدير و 

را ... مدبر و شجاع و آگاه به زمان و
  .ندارد

» مقام معظم رهبري«   در حال حاضر، 
تالش دارد، با حمايت گروههاي 
وابسته به اصولگرايان و نيروهاي نظامي 
و باندهاي مافيايي وابسته به خود، بار 

رياست جمهوري ديگر وي را به مقام 
برساند هر چند كه در اين راه مشكالت 

  :بسياري نيز وجود دارند
    شخصيت احمدي نژاد به دليل بي 
كفايتي و ناداني و مافياگرائي، تقريبا بر 
.  بسياري از گروهها شناخته شده است
اگر انتخابات در شرايط انجام بگيرد كه 
دست كم نامزدهاي مجاز، در شرائط 

ديگر رقابت كنند، او آخرين برابر با يك
نفر در فهرست حائزين آراء خواهد 

در نظر سنجي هاي  جدي تري .  شد
كه رژيم انجام  مي دهد، وي از آراء 

اما گويا . چنداني برخوردار نيست
بر اين است كه وي بار » رهبر«تالش 

در . ديگر رييس جمهوري شود
انتخابات فرمايشي، به احتمال زياد، او 

زيرا حكم مقام . اهد شدانتخاب خو
  .  واليت  نافذ است

    در صورتي كه در جناح اصالح 
طلبان و كارگزاران رقيب مهمي براي 
احمدي نژاد وجود نداشته باشد، 
اختالف ميان گروههاي اصولگرا شايد 

با آن وضع ديگر حكم .  به اوج برسد
رهبري هم نافذ نخواهد بود زيرا حكم 

 نژاد در رهبري براي انتخاب احمدي
صورتي نافذ خواهد بود كه طرف 
مقابل احمدي نژاد مثال خاتمي باشد و  
موجب اتحاد گروههاي جناح اصولگرا 

گروههاي اصولگرا نه در مقام . شود
تبعيت از مقام واليت، بلكه به اين دليل 
به احمدي نژاد راي خواهند داد و از 
او حمايت خواهند كرد كه مثال 

  . يدخاتمي بر سر كار نيا
      برخي از اصولگرايان ادامه رياست 
جمهوري احمدي نژاد را با ادامه 
حاكميت نظام پيوند داده اند و 

 سال 4معتقدند كه اگر احمدي نژاد 
آينده را هم به همين ترتيب حكومت 
كند، احتمال اينكه نظام دچار مشكل 
مشروعيت شود بسيار زياد است زيرا 

ژاد اگر برنامه هاي اقتصادي احمدي ن
بخواهد اجرا شود قطعا نظام را با 
مشكل و بحران هاي شديد روبرو 

  . خواهد ساخت
      در حال حاضر اگر خاتمي يا فرد 
قوي ديگري از جناح اصالحات وارد 
رقابت شود، گروههاي اصول گرا، با 
وجود اختالفهاي شديد با يكديگر، از 
احمدي نژاد حمايت مي كنند ولي 

يب، فرد قوي نامزد اگر از جناح رق
نشده باشد، انتخاب احمدي نژاد با 

  . مشكل روبرو خواهد شد
    يكي از نقاط ضعف جناح احمدي 
نزاد حضور گروه رايحه خوش خدمت 
است كه با اعمال و رفتار خود محورانه 
معموال موجب گسست هر اتحادي  مي 

اين به زيان احمدي نژاد بوده و . شود
بات شوراهاي هست همانگونه كه انتخا

احمدي . شهر و مجلس به زيان او شد
نژاد در صورت انتخاب شدن رويه 
خود خواهي خود را ادامه خواهد داد 
و كار نظام واليت را بدتر از اين كه 

اين خطر، همان .  هست، خواهد كرد
خطري است كه برخي از بزرگان هر 
  . سه گروه به خامنه اي اعالن مي كنند

احمدي نژاد      رياست جمهوري 
 سال ديگر، به احتمال زياد،  4بمدت 

موجب گسترش فقر و فحشا و بي 
اعتباري نظام واليت و بروز بحران 

هاي داخلي و خارجي گسترده تر و 
افزايش عدم مشروعيت رژيم  و بروز  
درگيري هايي در داخل كشور ميان 
. مردم و نيروهاي مسلح خواهد شد
 نگراني  مردم از وضعيت اقتصادي

مجدد » انتخاب«است وگرنه نسبت به 
احمدي نژاد حساسيت نشان نمي 

 سال ديگر به 4مي گويند اگر .  دهند
همين منوال ادامه پيدا كند شر نظام 
واليت فقيه از سر ما مردم كوتاه 

آمدن فردي اصالح طلب . خواهد شد
مي تواند موجب به تأخير افتادن 

  . سقوط رژيم شود
  

 : سيد محمد خاتمي*  
  

رياست .  لولوي جناح اصولگرا است
 ساله خاتمي براي جناح 8جمهوري 

رقيب به گونه اي بود كه آنها به هيچ 
وجه حاضر به حمايت از وي نيستند و 
تمام تالش خود را  مي كنند تا 
اگرخاتمي كانديدا شود و فردي به جز 
احمدي نژاد در برابر وي نباشد رو به 

مجدد سوي او بياورند تا با انتخاب 
 سال بعد نيز 4احمدي نژاد بتوانند در 

  . به حاكميت خود ادامه دهند
    جناح اصولگرا در طول بيش از سه 
سال گذشته شاهد بوده است كه 
عملكرد احمدي نژاد نظام را با بحران 

اين  . مشروعيت روبرو ساخته است
واقعيت را برخي از سران آنها نيز 

 خاتمي اما آنها خطر.  برزبان مي آورند
را بسيار بيشتر از احمدي نژاد مي 

 تير كه در دوران 18زيرا جريان . دانند
خاتمي به وقوع پيوست زنگ خطري 
بود كه نظام واليت فقيه و مافياهاي 
دست پرورده اش را بجاي آنكه بخود 
آورد، بفكر تصرف دولت و زور گوئي 

واقعيتي را كه نمي . بيشتر انداخت
تمي نبود كسي بينند اينست كه اگر خا
در .   تير نبود18جلودار جنبش بزرگ 

حال حاضر، آنها تالش مي كنند  
  . خاتمي را از آمدن منصرف سازند

    اما خاتمي اگر بخواهد با همين 
وضعيت به انتخابات پا بگذارد قطعا با 
شكست سنگيني مواجه خواهد شد و 
شايد براي هميشه كار اصالح طلبان را 

ي حضور در انتخابات خاتمي برا. بسازد
بايد بداند كه مردم وقتي اعتماد خود 
را از كسي سلب مي كنند، اعتماد 
مجدد به وي بايد همراه باشد با تغيير 
شجاعانه طرز فكر و عمل وي در حالي 
كه او طي چند سال گذشته مانند 
سالهاي دوران رياست جمهوري خود 
عمل كرده است و اين براي مردم 

  . كافي نيست
 خاتمي البد مي داند كه نظام واليت    

فقيه، با توجه به برنامه گذاري تقلب 
گسترده در انتخابات نموده است، در 
صورت حضور، او بايد توان ممانعت از 

جلوگيري از . تقلب ها را داشته باشد
تقلب ها، نياز به شجاعت دارد و اگر در 
خود اين شجاعت را نمي يابد، بهتر 

  .  شوداست كه وارد گود ن
    بنا بر تجربه، دستگاه واليت فقيه 
توان تغيير در آراي مردم ايران را تا 
حداكثر سه ميليون راي دارد و اگر 
خاتمي بخواهد وارد كارزار انتخاباتي 
شود بايد به گونه اي حضور يابد كه 

 ميليون باشد 5اختالف آرايش بيش از 
زيرا . زيرا كمتر از آن،  بي فايده است 

قلب،  او بازنده و رقيب او، در حال با ت
  . حاضر، احمدي نژاد برنده مي شود

   نكته ديگري كه خاتمي بايد در نظر 
داشته باشد اين است كه با كج دار و 
مريز، قادر نخواهد بود كه آراي مردم 

آنهم با اين . را به خود جلب نمايد
مدت كوتاهي كه تا انتخابات مانده 

و رفتار،  اگر در سخن گفتن . است
روش عبداهللا نوري را برگزيند بهتر 
خواهد توانست اعتماد آن دسته از 
مردم را جلب نمايد كه در دادن رأي 

اين واقعيت را نيز . شركت مي كنند
بايد بداند كه وقتي مردم از كسي عبور 
مي كنند، بازگشت مجدد وي به 
صحنه، تنها در صورتي موفقيت آميز 

رفتار و  مي شود كه صداقت را در 
خاتمي هنوز شجاعت . گفتار وي ببينند

با . اعالم نظراتش را پيدا نكرده است
مالحظه كاري كنونيش، او هرگز قادر 

 خود را 76نخواهد بود آراي سال 
و اگر شانس بياورد و .  بدست آورد

نيروهاي رقيب تا زمان انتخابات دست 
به اعمالي ناجوانمردانه بزنند آن وقت، 

اميدوار باشد كه آرائي او مي تواند 
  . بيشتر از رقيب خود را  به دست آورد

    در حال حاضر، نزد افكار مردم 
فردي كه صداقت داشته و شايسته 
انتخاب شدن را داشته باشد وجود 

احمدي نژاد هم در نظر مردم .  ندارد
حال بايد . بي كفايت و نا بخرد است

ديد كه فرد مقابل وي چه كسي مي 
 تا از مواهب شركت مردم تواند باشد

استفاده كند زيرا در انتخابات گذشته 
هميشه تحريمي هاي انتخابات بوده اند 
كه در رده اول قرار گرفته اند به جز 

 كه مردم براي دادن پاسخ 76در سال 
نظام واليت بار ديگر » رهبر«منفي به 

در انتخابات شركت كردند كه متاسفانه 
يگر، به اين با عملكرد بد خاتمي، بار د

نتيجه رسيدند كه تغيير از درون نظام 
  . امكان پذير نيست

     خاتمي، در يكي از تازه ترين 
سخنان خود، بهنگام ديدار با برخي از 
مردم استان خراسان رضوي، معلوم 
كرد كه هنوز در همان حال و هواي 

اصولگراي واقعي : او گفت. سابق است
اي قدري هم در مورد سجاي! ما هستيم

  .خميني در رابطه با اصولگرايي گفت
  تا زمان تهيه اين گزارش، گزينه 

اين . خامنه اي، احمدي نژاد است
احتمال نيز داده مي شود كه او نيز مي 
خواهد اصالح طلبان و محافظه كاران 
سنتي را تحت فشار بگذارد تا با نامزد 
اصول گراي ديگري موافقت كنند و 

  .خاتمي هم نامزد نشود
  
 :  مير حسين موسوي*
  

    در دوران شاه، بمناسبت جشنهاي 
 سال سلطنت، نمايشگاه نقاشي نيز 2500

در پي انقالب، انقالبي . ترتيب داده بود
در حال حاضر از . و راديكال شد

مردي كه در . اصالح طلب ها است
بسياري از جنايات نظام دخيل بوده 

او از ابتداي انقالب با شركت .  است
 و سپس وزارتخانه هاي نظام در مجلس

واليت در كودتا شركت داشت و پس 
از آن نيز از مهره هاي وفادار به 

 8او  جنگ . استبداد واليت مطلقه بود
ساله را از لحاظ اداري و مالي تصدي 

طول . كرد و از ايران گيتي ها است
مدتي كه ماشين اعدام رژيم شبانه روز 

كار مي كرد، از جمله در كشتار 
 او نخست وزير ،67انيان در تابستان زند
دانستني است كه خاتمي نيز از   . بود

  . آن كشتار حمايت كرده بود
     خميني، بنا بر رويه، او را در برابر 
خامنه اي كه رئيس جمهوري گردانده 

تا خميني زنده بود، . بود، شاخ كرد
ميان موسوي و خامنه اي اختالف بود 

يافت كه جز و خامنه اي جرأت آن را ن
بعد مرگ . او را به مجلس معرفي كند

خميني، با نامه جعلي از قول خميني به 
مشكيني، رئيس مجلس خبرگان وقت، 
خامنه اي را رهبر كردند و با دست 

ولي «بردن در قانون اساسي، او را 
از آن پس، مير . گرداندند» مطلقه

در .  حسين موسوي  به گوشه اي خزيد
و مي خواست دوره هاي قبلي كه ا

وارد انتخابات شود، تهديد هاي 
كوچك از ميدان بدرش بردند و او در 

  .گوشه عزلت خود ماند
     مير حسين موسوي كسي نيست كه 

زيرا نه . مورد اعتماد مردم واقع شود
 ساله و نه در باره 8در باره جنگ 

جنايتهاي رژيم و نه در باره پيدا شدن 
ار و قوت گرفتن مافياهاي رانت خو

ونه، حتي كلمه اي حاكي از ندامت بر 
در باره آمدن . زبان نياورده است

هيأت مك فارلين، نامه اعتراضي نوشت 
تا امروز . اما با تشر خميني سكوت كرد

نيز توضيح نداده است كه نقش او در 
ايران گيت و خريد قاچاق اسلحه و 

 سال، چه بوده 8ادامه جنگ بمدت 
ن آوردن معلوم اينست كه بميا. است

نام مير حسين موسوي براي ترساندن 
مير حسين موسوي .  خامنه اي است

خود مي داند كه با وجود خامنه اي 
در مقام رهبري، هرگز قادر به دست 
آوردن مقام رياست جمهوري نخواهد 

مگر اينكه رژيم در سراشيب سقوط . شد
بيفتد و خامنه اي متقاعد شود كه 
 آوردن مير حسين موسوي، موجب
انسجام رژيم و به تأخير افتادن سقوط 

همان كار كه شاه سابق كرد . آن شود
  . و او را سود نبخشيد

قصد نامزد :      او بتازگي گفته است
شدن در انتخابات رياست جمهوري را 
دارد و مدعي شد كه از زمانه درس 

ميرحسين موسوي امروز . گرفته است
او از .  نيست60مير حسين سالهاي 

و اقتصاد اخالقمند، جانبداري سياست 
تا آنجا كه معلوم است، . كرده است

مقصود فشار آوردن به خامنه اي است 
از زوج . تا كه به خاتمي راضي شود

خاتمي و مهندس موسوي، اولي رئيس 
جمهوري و دومي معاون اول نيز سخن 

اين احتمال ضعيف . بميان آمده است
نيز داده مي شود كه ارزيابي موسوي 

ست كه خامنه اي بيش از آن در اين
جامعه منفور و ضعيف شده است كه 

  .مخالفت او با نامزد شدنش موثر باشد
  
 : عبداهللا نوري* 
  

    از جمله افرادي است كه نامزد 
شدنش در انتخابات رياست جمهوري، 

اما مشكل او اينست .  زمزمه مي شود
كه  بخاطر محكوم و زنداني شدنش،  

 شوراي نگهبان رد صالحيت او از سوي
  .شود 

و .    او  در آغاز از مأموران خميني بود
سپس، در نظام واليت فقيه، سالها، مقام 
. هاي گوناگوني را  تصدي كرده است
از زماني كه به اين نتيجه رسيد كه 
استبداد خامنه اي و بزرگ شدن 
مافياها دين و كشور را به باد خواهد 

 زد و داد،  دست به مبارزه و افشاگري
تا جايي پيش رفت كه دستگاه رهبري 
رژيم مجبور از زنداني كردن وي 

 او در زندان  براي نجات خود . گشت

  
  7صفحه در 

  
    ؟»انتخابات«اوباما و 
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توبه نامه ننوشت و در نهايت پس از 
فوت برادر نماينده اش بر اثر  سقوطي 
مشكوك، اززندان آزاد شد و در 
بسياري از جلسات مبارزان شركت 

  .نمود
وري در چند مصاحبه      عبداهللا ن

اخير، مواضعي را اتخاذ كرد كه معلوم 
مي كنند از جربزه الزم براي 
. رويارويي با خامنه اي، برخوردار است
اما همين جربزه اي را كه همگان مي 

و شوراي » رهبر«بينند، اوال جاسوسان 
نگهبان نيز مي بينند و به استناد مواضع 
و جربزه اش، اجازه نمي دهند وي 

مگر اين كه .   انتخابات شودوارد
مطمئن شود رأي الزم را نمي آورد اما 
آراي او سبب خواهند شد هيچيك از 
. نامزدهاي اصالح طلب، رأي نياورند

زيرا اگر . اين احتمال نيز ضعيف است
او به دور دوم برسد، ممكن است مردم 
براي جلوگيري از انتخاب شدن 
احمدي نژاد، به پاي صندوق هاي رأي 

به هر حال، حضور عبداهللا .      وندبر
نوري در ميان كانديداها جالب 
خواهد بود  زيرا رد صالحيت وي مي 
تواند براي كانديداي ديگر اصالح 

  . طلبان مفيد واقع شود
    در حال حاضر رايزني هايي ميان 
برخي از سياسيون و دانشجويان براي 
ترغيب عبداهللا نوري به شركت در 

 مي شود اما تا به حال انتخابات ديده
حضور وي با توجه به احتمال رد 

  .صالحيت وي در ابهام قرار دارد
  
  : شيخ مهدي كروبي* 
 

    او از مأموران مورد اعتماد خميني 
. از سوي او به مأموريت مي رفت. بود

تحقيق كنندگان در باره معامله پنهاني 
بر سر گروگانهاي امريكائي معروف به 

، برآنند كه او در »زاكتبر سورپراي«
مادريد، با كيسي، رئيس ستاد انتخابات 
ريگان و بوش كه با انتخاب ريگان به 
رياست جمهوري، به رياست سيا رسيد، 
ديدار و موافقت اوليه در باره معامله بر 

وي . سر گروگانها را انجام داده است
سالهاست كه براي رسيدن به مقام 

ر در دو. رياست جمهوري تالش ميكند
قبل، او، ساعتي خوابيد و چون بيدار 
شد، ديد از نفر اول به نفر سوم نزول 

تا بيدار بود، نفر اول بود و . كرده است
ساعتي خواب او را از رسيدن به مقام 

به !  رياست جمهوري محروم كرد
دليل فشاري كه به وي وارد شده بود 
نامه اي سرگشاده در باره تقلب 

رايان و گسترده جناح نظامي اصولگ
. فرزند خامنه اي نوشت و منتشر كرد
اما تهديدهاي خامنه اي و اصول 

حزب . گرايان او را خاموش كردند
اعتماد ملي تشكيل داد و به كار 

هم . مطبوعاتي و دبير كلي مشغول شد
اينك بار ديگر گويا براي شكست راي 
اصالح طلبان قرار است واردگود 

طلبان انتخابات شود اما اين بار اصالح 
به شيوه فريب نظام واليت آشنا شده 

نامزد «اند و اگر بتوانند بنا دارند يك 
وارد ميدان كنند تا كه ديگر »  قوي

 .كانديداهاي اصالح طلبان كنار بكشند
    در حال حاضر، كروبي اعالم كرده 

اما . است كه وارد انتخابات خواهد شد
به نظر مي رسد در صورت نامزد شدن 

اگر خاتمي يا . ره بگيردخاتمي، كنا
چهره اي ديگر از اصالح طلبان وارد 
انتخابات نشود، كروبي خود را محق 
تر از ديگران مي داند و اطمينان دارد 
كه انتخاب مي شود البته اگر خوابش 

  !نبرد
 

  

   :محسن رضايي* 
  

  سوابق او در مقام تصدي اداره 
اطالعات سپاه و نقش فعالش در 

و جنايتهاي رژيم و  60كودتاي خرداد 
 ساله بر همگان 8نقش او در جنگ 

اگر : او بود كه گفت. معلوم هستند
جنگ را طوالني نمي كرديم نظام و 

او . انقالب را نمي توانستيم  حفظ كنيم
كسي است كه در انتخابات رياست 
جمهوري، ياد نقش عسگر اوالدي و 

هر دوي آنها .  زواره اي مي  اندازد
تخابات، رياست معموال در هر ان

.  جمهوري، نامزدهاي نمايشي بودند
محسن رضايي هم بدان نياز دارد كه 
مطرح باشد و اسمش در مطبوعات 

بهمين  دليل، در انتخابات . باشد
  .  شركت مي كند

     حافظه تاريخي مردم ايران هنوز 
چهره نظامي وي را فراموش نكرده اند 
زماني كه بر صفحه تلويزيون ظاهر مي 

 و ادعا مي كرد كه با كمك شد
نيروهاي فداكار اطالعات سپاه و 
نيروهاي حزب اهللا توانستيم بر بني 

در همان زمانها، در .  صدر پيروز شويم
تلويزيون ظاهر مي شد و از اينكه او و 
همانندهايش توانسته اند دشمنان 
داخلي نظام، يعني مبارزان هوادار 
رييس جمهوري را دستگير و اعدام 

  .،  ابراز شادماني مي كردكنند
  
  :محمد باقر قاليباف* 
 

   او از كانديداهاي احتمالي جناح 
وي كه در انتخابات دور . اصولگرا است

گذشته در ابتدا كانديداي مورد تاييد 
بعداز اختالفاتي كه .  بيت رهبري بود

ميان برخي مقامات در بيت به وجود 
آمد، مجتبي خامنه اي طرفدار 

شد و خامنه اي را هم احمدي نژاد 
او حمايت بيت را از . طرفدار او كرد

بااين وجود در انتخابات .  دست داد
شركت كرد ولي موفق به پيروزي در 
مقابل احمدي نژاد كه از حمايت 
كامل بيت رهبري و مافياها برخوردار 
و از تقلب گسترده سود مي برد شكست 

  .خورد
    قاليباف در چند سال گذشته در 

اري تهران توانسته است تا حدي شهرد
.  نظرات را به سود خود جلب نمايد
گرچه  احمدي نژاد براي جلوگيري از 
موفقيت و  محبوبيت جستن او،  هركار 

از جمله . توانسته انجام داده است
جلوگيري از پرداخت بودجه هايي 
كه به شهرداري امكان مي داد وضعيت 
متروي تهران و خطوط اتوبوسراني 

عمل احمدي .  شهر را بهبود بخشداين 
نژاد از ديده ها پوشيده نماند و موجب 
شد قاليباف مقبوليت بيشتري نيز پيدا 

  .كند
    اگر خاتمي نامزد نشود، احتمال 
اينكه رقابت بين احمدي نژاد و قاليباف 
باشد، در صورت حضور هردو، قوي 

شايد در آن صورت نيروها و . است
 كه با اعضاي گروههاي اصولگرا

احمدي نزاد اختالف دارند رو به 
قاليباف بياورند  و از وي در مقابل 

  .احمدي نزاد حمايت كنند 
  قاليباف در ميان نيروهاي سپاه 
پاسداران و نيروي انتظامي جايگاهي 

  براي جلب ،دارد كه مي تواند از آن
.  نظرها به سوي خود استفاده نمايد
 عالوه بر اين وي در حال حاضر از
  .امكانات رسانه اي نيز برخوردار است

  

  : علي الريجاني* 
    

 ازافرادي است كه گهگاه نام وي 
بعنوان نامزد رياست جمهوري شنيده 

در صورتي كه الريجاني در . ميشود
انتخابات شركت كند، كانديدا هاي 

در .  اصولگرايان  پر شمار خواهد شد
آن صورت، اگر فرد موجهي از جناح 

ز خاتمي نامزد شود، ممكن رقيب به ج
است كه براي نامزدهاي اصول گرا 

  . مشكل ايجاد كند
    علي الريجاني در دور قبل، شكست 
خورد و در كنار احمدي نژاد قرار 

اما طبق معمول با احمدي .  گرفت
نژاد نتوانست ادامه همكاري بدهد و از  
شوراي امنيت خارج شد و به مجلس 

ه را در دست وارد شد تا يكي از سه قو
  .داشته باشد

    در جريان استيضاح كردان، حامي 
علي الريجاني از . مجلسيان گشت

انتقادات برادران همسر خود از 
احمدي نژاد به خوبي سود مي برد هر 
چند كه در ظاهر انتقاداتي از آنها مي 
كند اما بدش نمي آيد كه بتواند 
روزي كرسي رياست جمهوري را از 

  .آن خود كند
   ارتباط گسترده وي با برخي افسران  

سپاه پاسداران و نيز صدا و سيما  مي 
تواند برگ برنده اي براي وي باشد 
هر چند حمايت برخي از مراجع و 
نيروهاي بلند پايه روحاني در قم را كه 
از وي خواستند كانديداي نمايندگي 
از قم شود را نبايد ناديده گرفت و 

هندگان عالوه بر آن حمايت راي د
  .استان مازندران را

  
  : دكتر علي اكبر واليتي* 
 

    از افراد  مورد اعتماد رهبري و 
او . گروههايي از جبهه اصولگرايان

بارها قصد ورود به صحنه مبارزات 
انتخاباتي رياست جمهوري را داشته 
است اما هر بار به بهانه اي شركت 

  .نكرد
امور      او بعد از سالها داشتن مقام وزير

خارجه و اطالع و دخالت در بسياري 
از ترورهاي خارج از كشور، در دادگاه 
ميكونوس محكوم به دخالت در قتل 

با انتخاب خاتمي به . هاي سياسي شد
رياست جمهوري، از وزارت خارجه 
كنار رفت و مشاور خامنه اي  در امور  

او بر كار سعيد جليلي . بين المللي شد
  .نيز نظارت دارد

 اين باجناق سردار صادق محصولي،     
اين بار، بنا به درخواست برخي از 
اصولگرايان قصد شركت در انتخابات و 

هرگاه . رقابت با احمدي نژاد را  دارد
نامزد شود با توجه به ارتباطات گسترده 
اي كه دارد، مي تواند رقيبي جدي 

  .براي او باشد
   هاشمي رفسنجاني نيز از نامزد شدن 

او از حسن روحاني نيز . يت كرداو حما
شنيده ها حاكي . خواست نامزد نشود

از آنندكه، در مذاكرات انجام شده با 
وي جهت شركت او در انتخابات 
رياست جمهوري، تصميمي گرفته شده 

البته اگر . و تدابيري اتخاذ گشته اند
اينبار بهانه حضور ديگران را موجب 

  .عدم حضور خود نكند
  
  :حسن روحاني* 
    

  از جمله افراد گروههاي رقيب 
اصولگرايان كه احتمال نامز شدن او 

بخصوص بعد از آنكه . ضعيف است

هاشمي رفسنجاني از او خواست نامزد 
در باره او بايد گفت كه بعد از .  نشود

كناره گيري از مقام دبيري شوراي 
امنيت ملي بيشتر به هاشمي رفسنجاني 

ران و گروه وي نزديك شد ودر دو
احمدي نژاد، انتقادات تندي از 

  .عملكرد او بعمل آورد
     اگر او وارد انتخابات شود احتمال 
پراكنده تر شدن آراي اصالح طلبان 

حسن روحاني در اين . بيشتر مي شود
روزها مورد انتقاد برخي از اصولگرايان 

اما روابط وي با . قرار گرفته است
ار برخي از روحانيون برجسته رژيم بسي

خوب است و در صورت كانديدا 
شدن، ممكن است از حمايت آنها 

  .برخوردار شود
  
  : مصطفي پور محمدي* 
  

    از سران جنايتكار در اعدام هاي 
وي كه .  مي باشد67سالهاي شصت و 

در دوران احمدي نژاد، مقام وزارت 
با پديد آمدن . كشور را عهده دار بود

اختالف ميان وي و احمدي نژاد، 
بعد از آن، .  جبور به كنار گيري شدم

به مقام رياست سازمان بازرسي كل 
كشور رسيد و انتقاداتي تند از حكومت 

  .احمدي نژاد را  به مطبوعات كشاند
  وي زمزمه حضور خود را در انتخابات 
.  رياست جمهوري را بر انگيخت
احتمال اينكه وارد انتخابات شود نيز 

ست مي رود و حضور وي  موجب شك
آراي ديگر نامزدهاي گروه اصولگرا 

  . خواهد شد
     اين جنايتكار كه در بسياري از 
ترورهاي خارجي در هنگام معاونت 
خارجي واواك دوران فالحيان دست 
داشته است، وابستگي هايي به گروه 
ارزشهاي انقالب اسالمي، به رهبري 
ري شهري، كه عموما از جنايتكاران 

شايد در اين واواك بودند، دارد و 
انتخابات از سوي ان گروه كانديدا 

  .شود
   پور محمدي در چند هفته اخير 
سفرهايي به استانهاي كشور كرده است 
. تا وضعيت را مورد بررسي قرار دهد
وي از حمايت هاي برخي روحانيون 

اما همانگونه كه . نيز برخوردار است
رييس سابق اين گروه يعني ريشهري 

ه هاي قبل شكست در انتخابات دور
خورد، به احتمال زياد، او نيز در 
صورت شركت در انتخابات، شكست 

شايد هم براي .  سختي خواهد خورد
دريافت برخي امتيازات تا مرحله اي 
پيش بيايد و بعد از دريافت امتيازها،  

  .انصراف دهد
    براي نظر دادن در مورد كانديداها 
و جريان مبارزاتي آنها قدري زود 

گرچه احمدي نژاد و مافياي . ستا
خامنه اي و يكچند از مافياهاي نظامي 

 مالي براي انتخاب مجدد وي برنامه –
اما  هرگاه خامنه اي . گذاري كرده اند

به اين نتيجه برسد كه مافياهاي نظامي 
 مالي ناتوان شده اند و توان حفظ –

ندارند و بسا »  رهبر«وي را در مقام 
دهند، به فكر آن رژيم را بر باد مي 

بيفتد كه با گروههاي ديگر وارد معامله 
  .  شود

     ولي مطلقه سالهاست كه به اين 
نتيجه رسيده است كه براي واليت فقيه 
جز پول نفت و اسلحه بدست ها نمانده 

سال پيش، او خود را از  4.اند
روحانيان رژيم و گروههاي باال بي نياز 

« يجاد ديد و  وسيله كار مافياها در ا
اما حاال جامعه . شد» دولت يك دست

در وضعيت . ايران و دنيا تغيير كرده اند
جديد، اين احتمال كه قواي سركوب 
براي حفظ رژيم كافي باشند، كم و كم 

جنايتهاي اسرائيل در غزه . تر مي شود
 كه به اعتراف مطبوعات اسرائيل –

 مي بايد درسي –كاري از پيش نبردند 
آنها .  مالي–اهاي نظامي باشد براي مافي

بيشتر از آنچه اسرائيل در نوار غزه كرد 
  . نمي توانند با مردم ايران بكنند

    خامنه اي قطعا اگر فردي را بيابد 
كه به عنوان خاكريز اول در مقابل 
بحران هاي گسترده آتي، بكار او آيد، 
. او را بر احمدي نژاد ترجيح مي دهد

ت كه زيرا خود او متوجه شده اس
احمدي نژاد و حكومت يكدست 
. ممكن است بكار سركوب نيز نيايند
زيرا وضعيت مردم را بدتر از بد مي 

در . اما بخت از او برگشته است. كنند
هر نامزد . حال حاضر، تنها است

ديگري، حتي اصول گرا، اختيار مي 
او تن دادن به محدود شدن . خواهد

مداخله هايش در امور دولت را تن 
 به پايان گرفتن دوران واليت دادن

حدود بيست سال . فقيه مي داند
حاكميت وي به گونه اي انجام گرفته 
است كه از ديد مردم او را مسئول 

  .  ويراني كشور مي كند
اين گزارش كامل مي : انقالب اسالمي

شود هرگاه اثر تغيير حكومت در امريكا و 
را » انتخابات«امكان بحران سازي رژيم بر 

  : اندازه بگيريمنيز،
  

تشديد مجازات 
 –اقتصادي و گفتگو 

بمب اتمي ايران و 
 منطقه بعد از -جنگ؟

هجوم اسرائيل به 
 اوباما و -غزه؟ 

جمهوري » رئيس«
  :آينده؟

  

اروپا مي خواهد با تشديد 
مجازات اقتصادي ايران، 
به حكومت اوباما كمك 

  :كند و يا به حساب آيد؟
  

پاريس و لندن مي خواهند * 
ازاتهاي اقتصادي اروپا بر ضد مج

ايران افزايش يابند و نگراني از 
بابت اثر مجازاتهاي جديد بر 
انتخابات رياست جمهوري 

    :ايران
  

 روزنامه لوموند ،2009 ژانويه 19در ◄ 
  :گزارش كرده است

آيا قصد پاريس و لندن كمك به  ●
پرزيدنت اوباما است تا كه در گفتگوي 

قدرت، خويش با ايران، از موضع 
گفتگو كند؟ انگيزه گروهي از 
كشورهاي اروپائي كه فرانسه و 
انگلستان در رأس آنها هستند، اينست 
كه تشديد مجازاتهاي اقتصادي ايران، 
به اوباما امكان مي دهد از موضع 

اين كشور، . قدرت با ايران گفتگو كند
در هفته هاي اخير، بر اقدامات خود 

ا مجازاتهاي افزوده اند تا كه اروپائيان ب
ايتاليا و بمقدار . جديد موافقت كنند

اما . كمتري آلمان، موافقت كرده اند
  مباحثات 

  8صفحه در 

  
    ؟»انتخابات«اوباما و 
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ميان كشورهاي اروپائي هنوز به نتيجه 
 كشور اروپائي  بر سر 27. نرسيده اند

  .تشديد مجازاتها اختالف نظر دارند
 ايران بر سر ادامه غني سازي ●

لمللي درگير اورانيوم، با جامعه بين ا
اين جامعه بر اين گمان است . است

كه هدف برنامه اتمي ايران توليد 
  .سالح اتمي است

     بنا بر قول يك ديپلمات اروپائي، 
جانبداران وضع مجازاتهاي بيشتر بر 
ضد ايران بر اين ارزيابي هستند كه 
اروپا مي بايد به وسيله الزم مجهز شود 

مت او، در تا كه بتواند با اوباما و حكو
. استراتژي جديدش، همعنان شود

» چماق بزرگ تر«استراتژي جديد 
يعني فشار اقتصادي بيشتر به ايران، 

  .همراه با گفتگو با ايران است
   در اين باره، فرانسه سخت فعال 

بخصوص در دوره اي كه فرانسه . است
. رياست اتحاديه اروپا را مي داشت
يب حكومت فرانسه همان سياست را تعق
  2007مي كند كه ساركوزي در 

پاريس و لندن با . برگزيده است
مراجعه به كشورهاي عضو اتحاديه 
اروپا،  مي كوشند اين كشورها را در 
باره ضرورت وضع مجازاتهاي جديد بر 

مجازاتهاي . ضد ايران توجيه كنند
جديد بخصوص مربوط مي شوند به 

  .بخش انرژي و فعاليتهاي بانكي ايران
دف اينست كه از مجهز شدن      ه

ايران به فنون و تجهيزات نفتي محروم 
بيشترين درآمد ايران از نفت . شود
ايران در سرمايه گذاري در . است

صنعت نفت و نوگرداني آن، با مشكالت 
سقوط بهاي نفت . بزرگ رويارو است

اين مشكالت را بيشتر و حاد تر كرده 
  .است

اع،  تا اين هنگام، بخاطر فقدان اجم●
فرانسه و انگلستان موفق نبوده اند و 

در : هدف ديگري را بر گزيده اند
اروپا، فعاليتهاي بانكهاي ملي و صادرات 

اين دو مؤسسه هم . ممنوع شدند
اكنون گرفتار مجازات يك سويه 

حمايت از «اولي بخاطر . امريكا هستند
و دومي بخاطر » فعاليتهاي تروريستي

مك مي اين كه به بخش اتم ايران ك
  .رساند

 محور ديگري افزودن شركتهاي ●
جديد بر فهرست شركت هاي ايراني 

هدف از اين كار، .  كه ممنوع شده اند
جلوگيري از گريختن ايران از 

  . مجازاتهاي شوراي امنيت، است
     طي سالها، امريكا و اسرائيل به 
اروپائيان فشار مي آورند كه حلقه 

قتصاد اقتصادي و مالي را بر گردن ا
ايران تنگ تر كنند تا كه اين كشور به 

بر . خواست شوراي امنيت تمكين كند
لندن و پاريس معلوم است كه امريكا 
در همان حال كه روي به مذاكره مي 
آورد، مجازاتهاي اقتصادي را سخت 

  .تر مي كند
 كوشش فرانسه و انگلستان با امتناع ●

اين كشورها . چندين كشور روبرو است
. نافع اقتصادي خويش هستندنگران م

شركت اتريشي : از آن جمله اند اتريش
OMV در قلمرو نفت، 2007 در سال ،

قراردادي با ايران امضاء كرده است و 
لوكزامبورك كه نگران بخش بانكي 
خويش و محروم شدنش از منافعي 
است كه از رهگذر بانكداري پولهاي 

و . ايران و معامالت با ايران مي برد
كه بسياري از شركتهايش در آلمان 

ميان مركل صدر . ايران فعاليت دارند
مساعد است با تعيين و (اعظم آلمان 

و  فرانك ) اجراي مجازات هاي جديد
والتر اشتاين ماير، وزير خارجه اش 

، اختالف )مخالف مجازاتهاي جديد(
و سوئد كه مي گويد . وجود دارد

مجازاتها مشروع تر خواهند بود هرگاه 
و .  وي شوراي امنيت وضع شونداز س

اسپانيا و قبرس و يونان بر گفتگو با 
  .تهران تأكيد مي كنند

اين امر كه هنوز سياست اوباما     
مشخص نيست و اثر مجازاتهاي جديد 
بر انتخابات رياست جمهوري ايران كه 

، دو در ماه ژوئن انجام خواهد شد
دليل در اختيار كشورهاي مخالف 

صبر :   قرار داده اندتشديد مجازاتها
كنيم سياست حكومت اوباما معين شود 
و كاري نكنيم كه در انتخابات رياست 
.  جمهوري ايران، راديكالها سود ببرند

فرانسه فشار : يك ديپلمات مي گويد
شديد وارد مي كند اما معلوم نيست، 
وقتي هنوز امريكا حركتي بخود نداده 

  است، چه كار مي توان كرد؟ 
ئيان از آن بيم دارند كه، در  اروپا●

آنچه به مسئله اتمي ايران مربوط مي 
در . شود، به حاشيه رانده و قاق شوند

 ، 2003اين زمينه، اروپائيان از سال 
مسئوالن . نقش اول را داشته اند

فرانسوي از اوباما خواسته اند 
كوششهاي ديپلماتيكي را كه تا اين 
 .زمان انجام شده اند، بي حاصل نكند
بنظر آنها چشم پوشي امريكا از برخي 

  .خواستها، خطرناك است
     در همان حال كه اروپا در موضع 
انتظار است، پاريس و لندن و رم، در 

، محرمانه تصميم گرفتند 2008دسامبر 
به بانكها و شركتهاي بيمه و . جلو بروند

شركتهاي كشتي راني و همه شركتهائي 
 كنند، كه در زمينه انرژي فعاليت مي

توصيه اكيد كرده اند از معامله با ايران 
  .خودداري كنند

  

گزارش كوتاه در باره جلسه * 
 كشور از 6آينده گفتگوهاي 

  :ايران
 

    بنا برگفتگو هايي كه ميان سران 
رژيم صورت مي گيرند، آنها منتظر 
هستند اين جلسه تشكيل شود و واكنش 

برخي ها در مصاحبه . امريكا را بدانند
اي خود اعالم كرده اند كه امريكا ه

بايد در اين جلسه مانند گذشته عمل 
نبايد . نكند و خود آغازگر مذاكره شود
مشكل  . پاي اروپايي ها را به ميان بكشد

مشكلي ميان امريكا و ايران است و 
خود آنها مي توانند مشكل  را حل 

  .كنند
     اروپايي ها همواره از موجود بودن 

يران و امريكا استفاده برده شكاف ميان ا
.  اند و نقش داللي را بازي كرده اند
. بيشتر هم در پي سود خود بوده اند
حاال ديگر حل مشكل  را بايد به خود 

  .ايران و امريكا واگذار نمايند
    مسئوالن كشور تالش دارند كه باب 
گفتگو را در ميان دو كشور برقرار 

ها سازند و به همين جهت در مصاحبه 
و گفتگو هاي راديو و تلويزيوني 
صحبت از اين مي كنند كه اين مشكل 
ميان امريكا و ايران است كه بايد با 

  .مذاكره و گفتگو حل شود
شرايط ايران به گونه اي است كه 
دولت  را مجبور مي كنند قبل از 
انتخابات دور آينده بتواند رابطه اي را 

 عنوان با امريكا بر قرار نمايد تا از آن به
در اين .  برگ برنده اي استفاده نمايد

باره، رحيم مشاعي قبال تالش هايي را 
نموده بود و حتي در مورد اسراييل 

بعد از آن نيز . آن جمالت را گفته بود
مذاكراتي با برخي از امريكايي ها با 

اما . واسطه برخي ايراني ها داشته است
آيا مي خواهند به نتيجه برسند؟ نظر بر 

نست كه مي خواهند تا انتخابات اي

رياست جمهوري گفتگو را كش بدهند 
و بعد از موفقيت در انتخابات، متناسب 

  .با مهار خود بر رژيم، عمل كنند
  

نگراني رژيم بخاطر وخامت * 
  :بارتر شدن وضعيت اقتصادي

 
 26( دلفين مينوي، در فيگارو ◄

گزارشي را در باره )  2008دسامبر 
 وضعيت اقتصادي وخامت بارتر شدن

ايران و نگراني حكومتيان انتشار داده 
نكاتي از اين گزارش كه بكار . است

درك وضعيت ايران در آغاز كار 
حكومت اوباما مي آيد را نقل مي 

  :كنيم
 تظاهر به اين كه بحران جهاني ●

اثري بر اقتصاد ايران ندارد و باد در 
گلو انداختن احمدي نژاد كه ما با 

 دالر نيز مي توانيم 5 نفت بشكه اي
. اقتصاد كشور را اداره كنيم، دير نپائيد
خود او ناگزير شد بپذيرد كه نفت 

دالر ايران را ناگزير مي  30بشكه اي 
كند بخش بزرگي از طرحهاي 

اين اعتراف . اقتصادي خود را رها كند
نادر به ضعف از زبان كسي كه هيچ 
عادت به سخن از شكست گفتن ندارد، 

دت وخامت وضعيت گوياي ش
 ميليون 75با . اقتصادي ايران است

جمعيت و وابستگي شديد اقتصاد كشور 
به درآمد نفت، امروز، رژيم جمهوري 
اسالمي با تهديد سقوط قيمت نفت 

در تابستان، بهاي نفت . روبرو است
 دالر بود و حاال در حول 130بشكه اي 

در ايران، .  دالر باال و پائين مي رود33
 درصد 75 ارزش صادرات و درصد 90

  .بودجه از صدور نفت حاصل مي شود
 سرمايه گذاران خارجي تقريبا غايب ●

حكومت اعالن كرده است . هستند
براي كمك به صنايعي كه سهام آنها در 

 300بورس عرضه هستند، يك بودجه 
در . ميليون دالري اختصاص داده اند

بورس كه نخست نسبت به بحران 
ه بود،  اينك ارزش واكنش نشان نداد

سهام و اوراق بهادار سقوط كرده 
 سال گذشته، 5اين سقوط ظرف . است

علت سقوط ارزش . مانند نداشته است
سهام و اوراق بهادار، سقوط قيمتهاي 

  .مواد اوليه است
 از زمان انتخاب به رياست ●

جمهوري، حكومت احمدي نژاد، بي 
دريغ، درآمد نفت را خرج تحصيل 

: اشتن جامعه كرده استآرام نگاه د
كمك به محرومان، وام دادن ها با 
... شرائط مساعد، توزيع سهام عدالت و

ناقدان او مي گويند اين طرحها، بدون 
يك ديد درازمدت بين، يعني سرمايه 
گذاري ها در صنعت، به اجرا گذاشته 

  .شده اند
 يك ديپلمات غربي در تهران مي ●

وقتي براي رژيمهاي اقتدارگرا، : گويد
بهاي نفت باال است، درآمد نفت نعمت 

زيرا به آنها امكان مي دهد، رأي . است
بخرند و بهاي واردات را بپردازند و 
. ظاهري از پيشرفت اقتصادي را بسازند
اما وقتي قيمت نفت سقوط مي كند، 
يك ضربه واقعي است كه بر اين 

  .رژيمها وارد مي شوند
 بنا بر ارقام رسمي بانك مركزي، ●

ميزان سرمايه گذاري در حال حاضر، 
حال آنكه در پايان .  درصد است6/0

 درصد 12رياست جمهوري خاتمي، 
  .بود

      ايران نيمي از بنزيني را كه مصرف 
بعلت فقدان . مي كند، وارد مي كند

سرمايه گذاري در نو سازي در 
تجهيزات بهره برداري از ذخاير نفتي، 

ز به تعمير اغلب تجهيزات اين منابع نيا
  .و نوسازي دارند

 نتايج تباه گر سياست اقتصادي ●
افزايش حجم : كنوني عبارتند از

نقدينه، بخاطر تزريق درآمد نفت در 
اقتصاد كه تب شديد تورم را در يك 

اين قيمتهاي . سال اخير برانگيخته است
مواد ضرور هستند كه بيشتر باال رفته 

 25 بنا بر بانك مركزي، ميزان تورم. اند
اما قيمتهاي مواد غذايي و . درصد است

آشاميدني ها، تنها در ماه سپتامبر 
.   درصد افزايش يافته اند35گذشته، 

روزنامه ها، با وجود اين كه كنترل مي 
شوند، از افزايش ميزان بيكاري و 
گراني مسكن و گراني بهاي گوشت 

  . مي نويسند... و
 را سال 2009 ساكسو بانك سال ●

ل برخاستن موجهاي سخت و سا
: اعتراض مردم پيش بيني مي كند

ايران خيزشهاي اجتماعي جدي به «
چراكه بعلت كاهش . خود خواهد ديد

بهاي نفت، حكومت توانائي مالي 
پرداخت بهاي كاالهاي ضرور را 

  .»ندارد
 آيا بحران اقتصادي مي تواند مانع ●

از آن شود كه احمدي نژاد براي بار 
ري برگزيده دوم به رياست جمهو

: شود؟  يكي از مخالفان او مي گويد
زيرا رئيس . پيش بيني مشكل است«

جمهوري برخي تصميمهاي مغضوبيت 
آور، مثل ماليات بر مصرف و لغو برخي 

همه . مساعده ها را، به تأخير انداخت
چيز بستگي به انتخاب رهبر دارد كه 

  .»نفوذ زيادي بر رأي دهندگان دارد
  

نگ بمب اتمي ايران ج
 برنامه –ببار مي آورد 

اتمي ايران هدف صلح 
 � اجتماع –آميز ندارد 

 خريد تجهيزات -كشور
  ...:و
  
بمب اتمي ايران جنگ منطقه * 

  :اي ببار مي آورد
 

،  آسوشيتدپرس 2009 ژانويه 17در ◄ 
رئيس اطالعات : گزارش كرده است

مجهز شدن ايران به : امريكا مي گويد
جنگ در سالح هسته اي، سبب شروع 

مايكل مك كونل . خاورميانه مي شود
تا دو تا سه سال ديگر، ايران : مي گويد

صاحب موشكهاي دوربرد مي شود كه 
. مي توانند اروپا را هدف قرار دهند
ايران به غني سازي اورانيوم تا درجه 

اين ماده مي . پائين ادامه مي دهد
تواند در توليد كالهك هسته اي بكار 

  .رود
 در حال ترك مقام خويش      او كه

: است، به خبرنگاران مي گويد
سازمانهاي اطالعاتي امريكا مدارك 
كافي گردآورده اند و اين مدارك 
ثابت مي كنند كه ايران در كار 

او با . ساختن كالهك اتمي است
هشدار مايكل هايدن، رئيس سيا موافق 
است كه مجهز شدن ايران به سالح 

حقق اتمي،  ممكن است بزودي مت
  .شود

نگران آنم كه مجهز :       او مي گويد
شدن ايران به سالح اتمي سبب 
درگرفتن مسابقه براي بدست آوردن 

  . اين سالح بگردد
  

ديپلماتهاي غربي مي كوشند * 
مانع از فروش اورانيوم به ايران 

  :شوند
  

 روزنامه تايمز ،2009  ژانويه 23  در 
خبر داده است كه ايران اورانيوم 

قرار : ارد و ناگزير مي بايد وارد كندند
است نيروگاه اتمي بوشهر در سال 

روند غني سازي . جاري بكار افتد
اورانيوم كند شده است زيرا ايران 

  . اورانيوم براي غني كردن ندارد
     ايران در صدد خريدن اورانيوم از 
خارج است و ديپلماتهاي انگليسي و 

ي امريكائي و فرانسوي و آلماني م
به كوشش بزرگي دست زده : گويند

ايم براي آنكه فروشندگان عمده 
اورانيوم را از فروش آن به ايران 

  . بازداريم
     ايران خود نيز معدن اورانيوم دارد 
و آن را مورد بهره برداري نيز 

اما برنامه اش براي . قرارداده است
ايجاد چندين نيروگاه اتمي، نيازمندش 

ج مقادير عمده كرده است كه از خار
از اين رو، به . اي اورانيوم وارد كند

كشورهاي دارنده معادن اورانيوم روي 
آورده است براي خريدن و وارد 

اما كوششهاي . كردن اورانيوم
ديپلماتيك به احتمال قوي مانع از 
فروش اورانيوم از سوي اين كشورها 

  .به ايران مي شود
  

برنامه اتمي ايران : ساركوزي* 
ه هدف غير نظامي هيچگون
  :ندارد

 
 مجله نوول ،2009 ژانويه 16در ◄ 

بهنگام : ابسرواتور گزارش كرده است
بارعام به ديپلماتها بمناسبت سال 
جديد، ساركوزي، رئيس جمهوري 
فرانسه،  ايران را متهم كرده اورانيوم 
را غني مي كند بدون اين كه هدف 

او از كشورهاي . غير نظامي داشته باشد
فته خواسته است بسوي رشد يا

كشورهاي نفت خيز دست همكاري 
  .دراز كنند

       برنامه غني سازي اورانيوم ايران 
. هيچگونه هدف غير نظامي ندارد
سازمان بين المللي انرژي اتمي خاطر 
نشان مي كند كه پيشرفت سريع ايران 
در غني سازي اورانيوم نگراني برانگيز 

 هركس مي داند كه اين غني. است
سازي هيچگونه هدف غير نظامي 

  .ندارد
       آن زمان كه رهبران ايران مي 
بايد انتخاب خود را بعمل آورند، دارد 

يا برخوردي سخت : نزديك مي شود
با جامعه بين المللي و يا يك راه حل از 

 سال است ادامه 5راه مذاكره كه 
فرانسه آرزو مي كند رهبران . دارد

. مل آورندايران انتخاب دوم را بع
رئيس جمهوري فرانسه گفت مطمئن 

 كشور طرف مذاكره با ايران 6است 
خواستار گفتگوئي باز و مستقيم با ايران 

جستجوي يك توافق ممكن . هستند
حاال ديگر كاري است كه ايران مي 

  .بايد بدان تصميم بگيرد
      در باره دست بسوي كشورهاي 
نفت خيز دراز كردن، او توضيح داد 

با پائين آمدن بهاي نفت تا بشكه اي كه 
دالر، ما كشورهاي رشد يافته مي  45

ما موافقيم : بايد به اين كشورها بگوئيم
سطح درآمد قابل قبولي براي اين 

  تنظيم كردن . كشورها را تضمين كنيم
  9صفحه در 

  
    ؟»انتخابات«اوباما و 
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نه . قيمتهاي مواد اوليه بسود همه است
تنها نفت و گاز، بلكه همه مواد اوليه 

يد قيمتهاي عادالنه و ثابتي را پيدا مي با
  .كنند

  
 كشور امريكا و 6نمايندگان * 

انگلستان و آلمان و چين و 
روسيه و فرانسه در باره برنامه 
اتمي ايران ديدار و گفتگو 

  :خواهند كرد
 

 ژانويه، روز اول زمامداري 21در ◄ 
اوباما،  رويتر گزارش كرده است كه 

نگلستان، يوري فدوتو، سفير روسيه در ا
كشور در ماه  6نمايندگان : گفته است

آينده ديدار و در باره برنامه اتمي 
اين ديدار . ايران گفتگو خواهند كرد

و گفتگو، نخستين ديدار و گفتگوي آنها 
مديران . در آغاز حكومت اوباما است

 6كل وزارت خانه هاي خارجه اين 
كشور در اوائل ماه فوريه، در برلين،  

  . تگو خواهند كردديدار و گف
     اوباما، رئيس جمهوري جديد 
امريكا، از امتيازها و نيز مجازاتهاي 
بيشتر، هرگاه ايران به اجراي برنامه 
اتمي خود ادامه دهد، سخن گفته 

او بخالف اسالف خود، گفته . است
  .است آماده گفتگو با ايران است

      سخنگوي وزارت خارجه آلمان 
وانيم تأييد كنيم ما نمي ت: گفته است

كه تاريخي براي اين ديدار تعيين شده 
اما مديران كل وزارت هاي . است

 كشور بطور مرتب با 6 خارجه اين
  . يكديگر گفتگو مي كنند

  
ايران و كره شمالي از * 

ابتكارهاي جديد حكومت اوباما 
  :در باره اتم استقبال مي كنند

 
، خبرگزاري 2009 ژانويه 21در ◄ 

دو دولت : رش كرده استفرانسه گزا
ايران و كره شمالي مي گويند از 
ابتكارهاي جديد اوباما در جهت 

  .كاهش تنش ها، استقبال مي كنند
 يك روزنامه كره شمالي كه زبان ●

رژيم اين كشور به شمار مي رود، كره 
شمالي آماده است سالح اتمي خود را 
از ميان ببرد هرگاه امريكا شرائط كره 

راري رابطه از جمله آنها شمالي كه برق
  . است را بپذيرد

 او باما، در سخنراني خود بعد از ●
با دوستان : انجام مراسم تحليف، گفت

قديمي و دشمنان سابق ما، بي آنكه 
خسته شويم، همكاري مي كنيم تا كه 

و ايران .  تهديد اتمي از ميان برود
آماده استقبال از ابتكارهاي : گفته است

  . تجديد اوباما اس
 روزنامه ژاپني چوزون سينبو، كمي ●

قبل از اداي سوگند از سوي اوباما، 
كره شمالي منتظر است ببيند : نوشت

حكومت جديد در باره مسئله اتم،  چه 
كره . موضعي را اتخاذ خواهد كرد

شمالي هم اكنون اورانيوم غني شده 
با درجه باال دارد و كارشناسان مي 

تمي كافي  بمب ا10گويند براي توليد 
  . است

      در هفته گذشته، كره شمالي گفت 
حاضر است از داشتن بمب اتمي چشم 
بپوشد هرگاه امريكا با كره شمالي 
. رابطه برقرار كند و تهديد اتمي نكند
اشاره آن دولت به وجود سالح اتمي 

اما هم كره . امريكا در كره جنوبي بود
جنوبي و هم امريكا وجود بمب اتمي 

شمالي بقصد تهديد كره در كره 
  .شمالي را تكذيب مي كنند

 به گزارش ايرنا، وزير خارجه ايران، ●
متكي از اوباما خواست سياست امريكا 

ما آماده . در خاورميانه را تغيير دهد
استقبال از سياستهاي جديد امريكا 

حاال، ايران منتظر مي شود ببيند . هستيم
سياستهاي عملي اوباما چه خواهند شد 

 رأي او در باره ايران چه خواهد و
  .  بود
  

تالشهاي ايران براي خريد * 
مواد و تكنولوژي براي برنامه 

  :اتمي خود
 

، وال استريت 2009 ژانويه 16  در ◄
ايران : ژورنال گزارش كرده است

موادي را خريده است كه بكار توليد 
فلزات تنگستن و . بمب اتمي مي آيند

له اين مواد ورقه هاي آلومينيوم از جم
تنگستن در سيستم هدايت . هستند

موشك بكار مي رود اما از آنجا كه در 
صنايع مختلف كاربرد دارد، آسان نمي 
توان گفت كه ايران در كار ساختن 
موشكهاي دوربرد قادر به حمل 

  . كالهك اتمي است
     امارات متحده عرب نيز به ايران 

ورقه هاي آلومينيوم بسا در : گفته است
باز مشكل . ساختن موشك بكار مي آيند

است دادن اين حكم كه ايران به قصد 
ساختن موشك ورقه هاي آلومينيوم را 

بعد از . از خارج خريداري كرده است
آهن، آلومينيوم دومين فلزي است كه 
بيشترين مصرف را در جهان دارد و 
دليل كافي در دست نيست براي اينكه 

صد خاصي بگوئيم از خريد آن، ايران ق
  .داشته است

  
ايران منزوي است اما : لوموند* 

  :نمي توان آن را دور زد
 

 ژانويه، لوموند گزارشي زير 23  در ◄
انتشار داده » ابهامهاي ايراني«عنوان 

  :است واجد اين نكات
است اما » منزوي« دولت ايران ●

دولتي شده است كه نمي توان آن را 
ت در عراق كه شيعه ها حكوم: دور زد

را در دست گرفته اند و در لبنان كه  
حزب اهللا، برخوردار از حمايت ايران، 

 شد ، پيروز2006بر اسرائيل، در جنگ 
و با استفاده از مسئله فلسطين، احمدي 
نژاد، شيعه ايراني، برآنست كه، در برابر 
رژيم هاي عرب ميانه رو كه متفق 
امريكا شدن رنجورشان كرده است، 

در پاكستان .  بگردد»رهبر كوچه عرب«
و در افغانستان، در همه جا، ايران و 

از اين رو، . امريكا شاخ به شاخ هستند
به قول يك ديپلمات، اين دو محكوم 

در برابر ايراني با . به تفاهم شده اند
اين موقعيت، باراك اوباما مي گويد 

گفتگو : سياست جديدي بر مي گزيند
از . در عين استواري بر موضع خود

  .ئيات اين سياست سخني نمي گويدجز
 اما طرف ايراني چه مي گويد؟ ●

 رفتار خالف –احمدي نژاد كه 
 پيام تبريكي براي اوباما به –معمولش 

مناسبت انتخاب شدنش به رياست 
اگر تغيير «: جمهوري فرستاد، مي گويد

اعالن شده واقعي باشد و سياست 
جديد بر پايه احترام، اتخاذ شده باشد 

آن استقبال مي كنيم و تدابير ما از 
  . » درخور اتخاذ مي كنيم

 علي آهني، سفير سابق ايران در ●
فرانسه كه اينك معاون وزارت خارجه 

توضيح داد ) لوموند(است، براي ما 
مباني كه برآنها ايران و امريكا مي 

  :توانند به تفاهم برسند، كدامها هستند

    اوباما مي بايد با سياست تعرضي و 
واقعيت . نزجار آور بوش، قطع كندا

گرائي را رويه كند و به دو كار اساسي 
نخست اين كه جمهوري : دست بزند

اسالمي را همان كه هست برسميت 
اين يك جمهوري پايدار  . بشناسد

است كه مي تواند به ثبات منطقه 
 سال محاصره 30ما «. كمك كند

اقتصادي و مجازاتها و تهديدها  را 
. »و همچنان بر جا هستيمتحمل كرديم 

و سپس اين كه بپذيرد قدرتهاي 
جديد، از جمله ايران، وارد صحنه 

ما در محاصره : جهاني شده اند
اما ما . كشورهاي دربحران هستيم

طرفي هستيم كه نمي توان ناديدمان 
زيرا ما وزنه خود را در منطقه و . گرفت

. در دنياي اسالمي و در دنيا داريم
نان بر همان تحليل امريكائيها همچ

داده ها تغيير يافته اند اما آنها . هستند
. طرفهاي معامله خود را تغيير نداده اند
بنگريد به غزه و بحران ميان دولتهاي 
مصر و عربستان با افكار عمومي 

آيا شما فكر مي كنيد، در . خودشان
آينده، امريكا همچنان مي تواند روي 

  اين كشورها حساب كند؟ 
آيا ايران : علي آهني مي پرسيم     از 

آماده است تعليق غني سازي را بمثابه 
پيش شرط گفتگو بپذيرد؟ او پاسخ مي 
دهد، حرف از تعليق غني سازي نبايد 

در حكومت خاتمي، ما غني سازي . زد
را به حال تعليق درآورديم و در 
افغانستان، به مبارزه با طالبان، كمك 

  امريكا چگونه از ما تشكر شد؟. كرديم 
ما را در شمار دولتهائي قرار داد كه 

  .محور شرشان خواند
.  گفتگو؟ بسياري اميدوارند سر بگيرد●

در انتظار آن، تهران مي خواهد نشان 
بدهد كه از موضع قدرت وارد آن 

چند روز پيش از اداي : خواهد شد
سوگند از سوي اوباما، دواير اطالعاتي 

. كردند تن را توقيف 4  امنيتي ايران–
اتهام توقيف شدگان اينست كه قصد 

انقالب مخملي تدارك «داشته اند 
  .»كنند

:     سعيد ليالز، اقتصاد دان، مي گويد
در حقيقت، مقامات رژيم ترجيح مي 

اين . دادند مك كين پيروز مي شد
باراك اوباما  كه از در گفتگو وارد مي 
. شود  آنها را در مخمصه قرار مي دهد

ماري از بنيادگراها كه گروه اندك ش
از احمدي نژاد راديكال تر هستند، از 
آن مي ترسند كه هرگاه اوباما در رو 
نشان دادن  عرصه را بر آنها تنگ كند، 
آنها نيز ناگزير شوند فضاي سياسي 
كشور و رژيم را باز كنند و رژيم از 

من اين را ترس از . دستشان بدر رود
چرا كه . مي خوانم» گرباچفيسم«
فاف كردن و باز كردن رژيم سبب ش

بيرون رفتن آن از دست راديكالها مي 
  .شود و همين امر بوحشتشان مي اندازد

     از اين رو، كشته هاي غزه را 
روزنامه هاي محافظه كار دست آويز  
.  از سر گرفتن حمله به امريكا كرده اند

چه كسي در كاخ : آنها پرسيده اند
؟ اوباما، سفيد به حكومت خواهد نشست
  وزارت دفاع و يا صهيونيستها؟ 

رژيم كشوري كه : انقالب اسالمي
مردمش در جنبشي همگاني شركت 
كردند و گل را بر گلوله پيروز كردند، 
دستگير كردن اشخاص به جرم تدارك 

، بيش از آنچه تصور »انقالب مخملي«
هرگاه غرب . شود، ضعيف و ناتوان است

اقتصادي دست از تهديد نظامي و تحريم 
بردارد، مردم ايران به جانشين كردن آن 

  .با مردم ساالري توانايند

 حسين شريعتمداري، مدير كيهان، ●
كه در شمار متنفذ ترين مردان رژيم 

راستش را بخواهي، : است، مي گويد
كينه از امريكا چنان قوي است كه 

كيهان . پنداري سرشت ما گشته است
مثبت از ابتدا نسبت به اوباما نظر 

احمدي نژاد و ديپلماتهاي ما . نداشت
اما رئيس . اندك نظر مثبتي دارند

جمهوري امريكا چه مي تواند بكند؟ 
بر چه پايه توافق . كاري بس اندك

كنيم؟ وقتي يكي دزدي كرده است آيا 
دستگاه عدالت از دزدي شده خواهد 

  خواست با دزد تفاهم كند؟ 
 نظر اصالح طلبان كه بخاطر نزديك ●
دن انتخابات رياست جمهوري در ش

سعيد حجاريان . غليانند، مثبت تر است
ما اصالح طلبان البته : مي گويد

. همواره با دموكراتهاي امريكا بوده ايم
اما اگر احمدي نژاد برجا بماند، هيچ 

در اين . تغييري روي نخواهد داد
» رؤياي امريكائي« صورت، براي ما 

 رويها در در اين جا از زياده.  مي ماند
گوانتانامو و سياست امريكا انتقاد مي 
شود اما جوانان تحصيل كرده و بيكار 

در آنجا . ما عالقمند به امريكا هستند
  .كار ارزش است

 در وسط گفتگو در باره انقالب، ●
حجت االسالم انصاري، يك اصالح 

مي ، كالم خود را قطع » باز«طلبها 
همين شعار ! مي دانيد: كند و مي گويد

را امريكائيها » بله، ما مي توانيم« اوباما 
آيت اهللا خميني از . از ما گرفته اند

بيزار بود و هر بار به او » ناممكن«كلمه 
سرنگون كردن شاه ناممكن : مي گفتند

است، بر افروخته مي شد و پاسخ مي 
  .بله، ما مي توانيم: داد

انصاري مي داند كه : انقالب اسالمي
خميني هيچگاه . راست نمي گويد

او در . اين جمله را بر زبان نياورد
ما مأمور به موفق : پاسخ مي گفت
ما مأمور به ايستادن . شدن نيستيم

اما . باكي از شكست نيست. هستيم
اين شعار هم پيش از انقالب ايران و 
هم  بگاه برخاستن جنبش همگاني و 

 در جريان انقالب ايران و هم
نخستين انتخابات رياست جمهوري، 

نسل جوان : در ايران طنين انداز بود
آن روز ايران بود كه برخاسته بود و 

چرا كه  . ناممكن را ممكن ساخته بود
پذيرفته بود هنر درنورديدن مرزهاي 
  .  ممكن و ممكن كردن ناممكن است

  

نماينده اوباما در امور 
سفر شرويدر به : ايران
 اثر رياست -؟ايران

جمهوري اوباما بر انتخابات 
رياست جمهوري در 

  :ايران؟
  

شرويدر از سوي اوباما و مركل *
  :به ايران مي رود؟
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: استآلگماينه سايتونگ خبر داده 
در، صدراعظم پيشين يگرهارد شرو

. رود مي آلمان در ماه فوريه به ايران 
 خارجه  سابق وزيريشتيباناين سفر با پ

هدف اين سفر . شود آلمان انجام مي
 .هنوز روشن نيست

 مهران براتي، كارشناس سياست دكتر   
وله از  وگو با دويچه خارجي، در گفت

 سه جانبه ميان وزارت ياحتمال ارتباط
خارجه آلمان، دولت اوباما و آقايان 

 يا ي مذاكرات اتميدر و فيشر برايشرو
 .گويد ايران سخن مي با ياقتصاد

 خود، يدر در زمان صدراعظمي شرو    
از حق ايران در تحقيقات مربوط به 

 يا  هستهيآميز از انرژ استفاده صلح
 .ه بوددفاع كرد

 هم " ولتيد" ي نامه  وبسايت هفته   
 اتحاديه اروپا يبه نقل از كميسر انرژ

 يگذار  بانك سرمايه: استخبر داده
 7 / 9 يگذار اروپا، آماده سرمايه

 ساخت خط لوله ي برايميليارد يوروي
تواند با  اين سفر چقدر مي. نابوكوست

اين خبر و موضوع بحث صادرات گاز 
  باشد؟تهايران ارتباط داش

 خط، به روسيه وصل نيست واز اين    
شود، بلكه يك خط  آن هم رد نمي

لوله رقيب است و روسيه عالقمند بوده 
 ايشان حتما  .در آن شركت داشته باشد

از اين امكان هم در رابطه با شركت 
 كه خودش در هيات مديره آن يگاز

   .است استفاده خواهد كرد
 

سياست جديد امريكا در مورد * 
ايران و نماينده ويژه رئيس 
جمهوري مأمور اجراي اين 

  :سياست
 
 چاردير اوباما، 2009 ژانويه 22در  ◄

 در كاي آمرنيشي پريسفهولبروك 
متحد را به عنوان مامور  ملل نسازما

 خود در افغانستان و پاكستان ژهيو
 و او دنيس روس را نماينده .ديبرگز

ويژه خود در امور ايران و سناتور 
جورج ميشل را نماينده ويژه خود در 

  .امور اسرائيل و فلسطين معين كرد
، در نخستين 2009 ژانويه 21 در ◄

ما بيانيه كاخ سفيد در باره سياست اوبا
: در مورد ايران آمده است

جمهور جديد آمريكا بدون  رئيس«
شرطي به ديپلماسي و  هرگونه پيش

مذاكرات سخت و مستقيم با ايران 
معاون (اوباما و بايدن . خواهد پرداخت

اي در اختيار ايران  گزينه) اوباما
اش  اگر ايران برنامه اتمي. گذارند مي

و حمايت از تروريسم را رها كند، ما 
هايي مانند عضويت در سازمان  شوقم

گذاري  تجارت جهاني، سرمايه
اقتصادي و حركت در جهت 

سازي روابط ديپلماتيك ارائه  عادي
 .كنيم مي
اگر ايران به رفتار دردسرآفرين     

خود ادامه دهد، ما فشار اقتصادي و 
. انزواي سياسي را تشديد خواهيم كرد
در اجراي ديپلماسي مذاكره ما 

نزديكي با متحدان خود همكاري 
پيگيري مذاكره براي . خواهيم داشت

حل جامع در مورد  دستيابي به يك راه
ايران بهترين راه پيشرفت محسوب 

  . شود مي
ري كلينتون نيز در مراسم  هيال   

سوگند خود به عنوان وزير خارجه 
ت متحده قول داد كه در  جديد اياال

امر تغييرات آب و هوايي مشاركت 
داشته و همچنين در روند صلح فعال 

اعراب و اسرائيل به طور جدي وارد 
 در قبالعمل شود و رويكردي تازه 

  .ايران داشته باشد
     پيش از آن، او در كميسيون امور 
خارجي سناي امريكا حاضر شده و 

همه گزينه هاي روي ميز : گفته بود
  .هستند اما بنا بر مذاكره است

زان رايس،  سو،2006 ژانويه 26 در ◄
نماينده جديد امريكا در سازمان ملل 

  امريكا بنا دارد در : متحد، گفته است
  10صفحه در 
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قبال ايران ديپلماسي مستقيم اما با 
بديهي است . قاطعيت را در پيش بگيرد

 كشور 5اين ديپلماسي را با همكاري با 
آلمان و انگلستان و چين و روسيه و 

  .فرانسه در پيش خواهد گرفت
 جاپ هوور ،2009 ژانويه 27 در ◄

امريكا : شيفر، دبير كل ناتو، گفته است
و ناتو مي بايد، در باره افغانستان، ايران 

پيش از او، .  را به  همكاري بخوانند
برخي از افسران ارشد ارتش امريكا نيز 
خواستار جلب همكاري ايران در 

  .افغانستان شده بودند
، پتر هوك 2009 ژانويه 28 در ◄

استرا، رئيس كميسيون اطالعات مجلس 
نمايندگان امريكا، به نيوزويك گفته 

راهي براي جلوگيري از مجهز : است
او . شدن ايران به سالح اتمي نيست

كه به اطالعات سري دسترسي دارد، 
بمباران تأسيسات اتمي : گفته است

  .ايران بي نتيجه است
، روبرت گيت، 2008 ژانويه 28 در ◄

ايران در : ريكا گفته استوزير دفاع ام
امريكاي التين مشغول فعاليتهاي مخرب 

گارتر، تحليل گر امريكائي مي . است
آيا مقصود گيت ناگزير كردن : پرسد

اوباما به ادامه سياست امريكا در ايران 
  است؟

هرگاه هدف گيت منصرف كردن  ◄
اوباما از سياستي باشد كه اعالن كرده 

كه است، همدستي در ايران دارد 
او كه پيش از اين . احمدي نژاد است

از گفتگوي بدون پيش شرط دم مي 
 ژانويه او، همزمان 28سخنان (زد حاال 

. شرطها مطرح مي كند) با سخنان گيت
  .همدست او نيز خامنه اي است

  
حكومت جديد امريكا بر فشار * 

  :مالي به ايران خواهد افزود
 

، انتصاب 2009 ژانويه 22در ◄ 
، به وزارت خزانه داري تنرتيموتي گاي

 از سوي كميته مالي مجلس امريكا
نمايندگان امريكا مورد تصويب قرار 

گايتنر در برابر نمايندگان اين . گرفت
كميته قول داد، ازكليه ابزارهايي كه 
در اختيار وزارت خزانه داري 
امريكاست بهره خواهد جست تا مانع 
استفاده ايران از نظام مالي امريكا 

گسترش سالحهاي اتمي و جهت 
 .حمايت از تروريسم شود

سسات ؤدر برابر م:  گفتتيموتي گايتنر
مالي و بانكهاي ايران، كه متهم به 
همكاري با گروههاي تروريستي و 

به سالح اتمي ايران دستيابي عامل 
هستند، با هوشياري بيشتر عمل خواهد 

  . كرد
  

از سياست جديد امريكا مي * 
 با -ده را كردبايد حداكثر استفا

اوباما و سياست جديد، در دم، 
  :نبايد دشمني كرد

    
، مرتضي ملبغ عضو 87 بهمن 2در ◄ 

ارشد بنياد باران و معاون وزارت كشور 
: در حكومت خاتمي گفته است

اي   جمهور جديد آمريكا چاره  رئيس
جز حركت در راستاي ايجاد تحول در 
. سياست خارجي اين كشور را ندارد

ي است ايران از اين شرايط لذا ضرور
برداري الزم را به نفع   حداكثر بهره

    .مردم داشته باشد
هاي اوباما نه تنها افكار عمومي       شعار

آمريكا بلكه افكار عمومي مردم جهان 
هاي اين    خود و سياست  را متوجه

جمهوري   رئيس.  كشور كرده است
جديد آمريكا در راستاي ايجاد تحول 

ارجي اين كشور در سياست خ
هائي را مطرح كرده است و   سياست

اي جز حركت در اين مسير   چاره
تواند فرصتي بسيار   ندارد و اين مي

مغتنم و مثبتي براي جمهوري اسالمي 
باشد تا در اين شرايط حداكثر بهره 

اگر . برداري را داشته باشد
مردان بتوانند خود را با   دولت
 به وجود هاي متناسب با شرايط  سياست

هاي جديد مواجه   آمده و سياست
كنند، مطمئناً امكان بهره برداري 

    .مناسب فراهم خواهد آمد
    اميداوريم اين بار مسوولين كشور 
بتوانند از موقعيت بدست آمده، 

برداري الزم را به نفع مردم داشته   بهره
  .باشند
 بهمن، امامي كاشاني، يكي از 4در ◄ 

: ، گفته استامام جمعه هاي تهران
سياست ما بايد صبر باشد و نه مداهنه «

اگر مداهنه باشد با شخصيت . و هجوم
خواند و  و كيان نظام اسالمي نمي

سياست هجوم هم به مصلحت كشور 
بهترين سياست براي كشور ما . نيست

در قبال تغيير هيئت حاكمه در آمريكا 
سياست صبر است تا مشخص شود 

ورد با دولت جديد آمريكا در برخ
مسائل ايران به چه صورت موضع 

    .»خواهد گرفت 
اما كداميك از نامزدها : انقالب اسالمي
شرائط جديد به نفع «مي توانند از 

  :بهره برداري كنند؟» مردم
  
اصول گرايان مي : زيبا كالم* 

توانند روابط با امريكا را عادي 
  :كنند

    
،  )87 بهمن 2(به گزارش تابناك ◄ 

كالم، استاد دانشگاه و دكتر صادق زيبا
از نظر من، : تحليلگر سياسي گفته است

حضور اوباما، بهترين فرصتي است كه 
زدايي و  در سه دهه گذشته براي تنش

از بين بردن دشمني بين ايران و 
    .آمريكا پديد آمده است

هايي در كشور وجود دارد     جريان
خواهند رابطه با آمريكا شكل  كه نمي

ا به فضاي تنش نياز بگيرد، زيرا آنه
دولت كنوني، در عمل .  دارند
هايي خواهد گذاشت كه  شرط پيش

غيرعملي باشد و امكان تن دادن به آن 
البته اوباما نيز تا . از سوي آمريكا نباشد

 برگزاري انتخابات ايران در خرداد ماه
آينده، منتظر خواهد ماند و پس از آن 
شاخه زيتونش را به سوي ايران دراز 

 .اهد كردخو
اگر در : اين استاد دانشگاه افزود

 كسي همچون ميرحسين يا 88خرداد 
طلبان رأي  خاتمي و درواقع اصالح

سازي روابط به  بياورند، روند عادي
مراتب دشوارتر خواهد بود؛ زيرا 

هايي هستند كه اين اجازه را  جريان
دهند، اما اگر اصولگراها و به ويژه  نمي

ند، به نظر من نژاد رأي بياور احمدي
  .روابط برقرار خواهد شد

  
خاتمي : مرتضي كاظميان* 

رئيس جمهوري درخور وضعيت 
جديد و عادي سازي رابطه با 

  :امريكا است
    

 بهمن، مرتضي كاظميان نوشته 4در ◄ 
واشنگتن البته همچنان خواهد : است

كوشيد كه رفتار ايران را در قبال 
 وپژه به(ترين مسائل مورد مناقشه  مهم

ي  اي، مسئله موضوع انرژي هسته

 اسرائيل، و حمايت ايران از _فلسطين
تعديل نمايد؛ اين ) اهللا حماس و حزب

 قرار است از "كه ظاهرا_بر  روند زمان
، و نه »تشويقي«اين پس با مضموني 

 نيازمند _گرفته شود پي» تنبيهي«
» تغيير«تصميم دو سوي مناقشه، براي 
ري از وضع كنوني است؛ آن هم تغيي

وگو، كه منافع ملي دو طرف  دل گفت
و صلح و ثبات جهاني را دربر داشته 

    .باشد
از اين زاويه، مفروض است كه تيم     

طراح سياست خارجي اوباما، براي 
گذاري در قبال جمهوري  سياست

جمهوري  اسالمي، انتخابات آتي رياست
. لحاظ كرده باشند) 1388(در ايران را 

تمي براي نامزدي سيدمحمد خا
اي بسيار   ماه بعد، مولفه5انتخابات 

در _تاثيرگذار در طراحي هر راهبرد 
 محسوب _اين سوي جهان و آن سو

    .شود مي
تواند با توجه به هژموني     واشنگتن مي
كاران در بلوك قدرت  كنوني محافظه

ايران، تغيير در مناسبات را از هم 
اينك، و پيش از هر تغيير محتمل در 

ي ايران، آغاز كند؛ يا  يهقوه مجر
 88ي انتخابات  تواند به انتظار نتيجه مي

    .بنشيند، و آنگاه اقدام كند
جمهور در نظام      اين كه رييس

 اليد نيست،  سياسي ايران، مبسوط
اي عيان در نظام حقيقي و حقوقي  نكته

. قدرت در جمهوري اسالمي است
ويژه در مورد  سياست خارجي ايران، به

فردي چون مناسبات با  همنحصر ب
آمريكا، در سطوح عالي نظام، نهايي 

جمهور،  اما ميزان آراي رييس. شود مي
ها  وضع جامعه مدني در ايران، و برنامه

هاي شخصي  و راهبردها و ويژگي
جمهور، تاثيرات غيرقابل انكاري،  رييس

در تدوين سياست خارجي خواهد 
    .داشت

در ) كاران محافظه(   جريان راست 
ايران مايل نيست تغيير در روابط تهران 

طلبان و با  دست اصالح  واشنگتن، به-
آنان . حضور موثر آنان، محقق گردد

گرا و  كاران عمل به خصوص محافظه(
هاي اقتدارگراي اين طيف  اليه

براي تداوم حضور خود در ) سياسي
ساخت قدرت و براي تضمين منافع 
سياسي و اقتصادي خود از دولت 

، نهايت كوشش را براي آغاز رانتي
تغيير در مناسبات، پيش از پايان 

نژاد،  ي رياست جمهوري احمدي دوره
مستقل از مصالح و . صرف خواهند كرد

هاي جريان اقتدارگرا در ايران،  انگيزه
بديهي است كه اين كاخ سفيد است 

 تعامل خود با تهران و كه بايد چگونگي
 و ني و تدويبند  آن را صورتنزما
 . كندياتيعمل
 ي براي خاتمي صورت نامزددر    

 قدرت در يهسته مركز ،88انتخابات 
 به تامل دي بازي ني اسالميجمهور

 ي چون خاتميتي شخصايبپردازد كه آ
 تي و شخصژهي وگاهيبا توجه به جا(
 و اتي ادبزي او، و نيالملل نيب

 زي و ناش، ي فرديها يتوانمند
 ي ده گسترتيمحتمل، با توجه به حما

 ني چنشبردي پيبرا) او از انيرانيا
 است دتري موثرتر و مف،يدي كلي پروژه

 ايكار موجود   محافظهيها نهي گزاي
 .گريمحتمل د

و درس غزه كه :  انقالب اسالمي
استقامت مردم بي سالح در برابر باران 
بمب و موشك و بمب فسفري است، بسا 

 مالي را از –رژيم مافياهاي نظامي 

 استبدادي كشورهاي منطقه رژيمهاي
  :بيشتر ترسانده است

  
  

 همكاري –درس غزه 
اتمي امريكا با امارات 

 متهم كردن به قصد –
  :اخراج 

  
  

اسطوره نبوغ اسراتژيك 
  :اسرائيل شكست

  
، خبرگزاري 2009 ژانويه 19   در 

فرانسه، نوشته بلند چند كارشناس را 
خطاب به وزير خارجه جديد امريكا، 

: ينتون، انتشار داده استهيالري كل
اين نكات از آن نوشته درخور بيشترين 

  :توجه هستند
 بسياري از حاميان اسرائيل حاضر به ●

انتقاد دولت آن نيستند حتي اگر 
عمليات بس خشن و بد هدايت شده 
اي، همچون  جنگ اخيرش با غزه 

يك دليل آن اينست كه نمي . باشد
خواهند انتقادي بكنند كه دشمنان 

اما دليل .  رائيل از آن سود برنداس
ديگرش اينست كه رهبران اسرائيل را 
استراتژهاي متفكر و استثنائي  گمان 

بزعم آنها، اين رهبران . مي برند
تهديدهائي را كه متوجه اسرائيل 
هستند مي شناسند و تاريخ گزارش مي 
كند پيروزيهاي آنها را بر دشمنان 

  . اسرائيل
 اسراتژيك را      اين تصور از نبوغ

اسرائيلي ها در دوراني طوالني تبليغ و 
القاء كرده اند چنانكه باوري از 
باورهاي محافظه كاران جديد و ديگر 
سخت سران حامي اسرائيل گشته 

به استناد اسطوره پيروزي داود . است
بر عرب گليات، اينطور ) پيامبر(

باورانده مي شود كه تنها متفكران نابغه 
راژي بيانديشند و بدان، مي توانند است

بر قواي عظيم عربها كه اسرائيل را در 
  .ميان گرفته اند، پيروز شد

     بديهي است اين باور به استناد 
 و 1948پيروزي اسرائيل در جنگهاي 

 و دستيگري آدولف آيشمن در 1956
 و عمليات 1967 روزه 6 و جنگ 1960

 ، القاء شده1976نجات گروگانها در 
  .است

: حقيقت اين پيروزي ها بپرسيم از ●
، در پي ملي شدن كانال 1956در 

سوئز توسط ناصر، اسرائيل باتفاق 
.  فرانسه و انگلستان به مصر حمله بردند
اين جنگ ناصر را بر آن داشت كه از 

بن گورين، . شوروي سابق اسلحه بخرد
نخست وزير وقت اسرائيل، نخست 
اميدوار بود كه قسمتهائي از صحراي 

ا و قسمتي از لبنان و نيز ساحل سين
غربي رود اردن را به اسرائيل ضميمه 

اما انگليسي ها و فرانسوي ها . مي كند
درجا به او حالي كردند دست از اين 

جنگ با مصر، يك . خيال بردارد
موفقيت نظامي بود اما يك شكست 

مهاجمان مجبور : استراتژيك نيز بود
 شدند مناطق متصرفي را تخليه كنند و
حيثيت و اعتبار ناصر  در مصر و دنياي 

عرب بسيار افزايش يافت، آتش 
راديكاليسم را تيز كرد و احساسات ضد 
اسرائيلي را در سرتاسر منطقه شدت 

اين ناكامي سبب شد كه بن .  بخشيد
گورين از فكر ضميمه اسرائيل كردن 

از . سرزمين هاي عرب منصرف شود
مه ، با ضمي1967اين رو بود كه او در 

اسرائيل كردن ساحل غربي رود 
اردون مخالفت كرد اما جانشينان او، 

  .به او گوش نكردند
 سال بعد، سياستهاي تهاجمي 10       

اسرائيل در قبال سوريه و اردن، 
  روزه6بحراني را بر انگيخت كه جنگ 

دولتهاي مصر و سوريه و . را ببار آورد
روسيه و امريكا درگير اين جنگ شدند 

طرش سرزنش شدند اما رهبران و بخا
. اسرائيل بودند كه  آن را آغاز كردند

بعد از اين جنگ، : اين رهبران گفتند
ديگر كشورهاي عرب جرأت حمله به 

مهمتر . اسرائيل را به خود نخواهند داد
اين كه بعد از تصرف ساحل غربي رود 
اردن و بلندي هاي جوالن و صحراي 
 سينا، اين رهبران شروع كردن به
شهرك سازي در سرزمينهاي اشغالي و 
اجراي طرح اسرائيل بزرگ از راه 
ضميمه كردن سرزمينهاي اشغالي به 

با آنكه خردمندان . خاك اسرائيل
هوادار اسرائيل هشدار دادند، اما 
گوش رهبران اسرائيل بدهكار نشد و 
بي آنكه در علن، از ضميمه كردن 
سرزمين ها سخني بگويند، در عمل به 

  .ار پرداختنداين ك
، مصر دست به جنگ 1968در اكتبر      

.  زد براي بازپس گرفتن صحراي سينا
نتيجه جنگ توافق دو طرف با متاركه 

جنگ .  شد1970جنگ در اوت 
شكست استراتژيك سختي براي 

در پي آن، مصر و شوروي . اسرائيل شد
كه حامي مصر بود، شروع كردند به 

له به ايجاد پايگاههاي موشك بقصد حم
. صحراي سينا و بازپس گرفتن آن
امريكا و اسرائيل اهميتي به ايجاد اين 
پايگاهها از لحاظ  برهم زدن توازن قوا 

و چون . ميان مصر و اسرائيل ندادند
انورالسادات، رئيس جمهوري مصر بعد 
از درگذشت ناصر، از راه صلح 
نتوانست صحراي سينا را بازپس ستاند، 

 پيشاروي خود راه ديگري جز نظامي،
اين شد كه مصر  در اكتبر . نيافت
 دست به يكي از موفق ترين 1973

اسرائيل از . جنگهاي غافلگيرانه زد
جنگ پيروز بيرون آمد اما بهائي كه 
پرداخت بسيار سنگين بود و پرهيز از 

  .آن امكان داشت
     حمله بزرگ ديگر اسرائيل، حمله 

حمله را .   بود1982اش به لبنان در 
وزير دفاع وقت اسرائيل، آريل شارون 

هدف از . تدارك و مديريت كرد
جنگ، از ميان برداشتن جنبش رهائي 
بخش فلسطين و دست باز پيدا كردن 
براي ضميمه اسرائيل كردن ساحل 
 غربي رود اردن و تحقق بخشيدن به

قرار اين بود . طرح اسرائيل بزرگ بود
. كه اردن از آن فلسطيني ها شود

ي استراتژيكي بزرگي از جنگ خطا
زيرا سازمان رهائي بخش . كار درآمد

اسرائيل از ميان نرفت و بمباران بيروت 
از سوي اسرائيل و شركتش در كشتار 
فلسطينيان در صبرا و شتيال،  بطور وسيع 

با آنكه نخست .  و بحق محكوم شد
شيعه جنوب لبنان بديده آزاد كننده 

ال در ارتش اسرائيل نگريست، اما اشغ
طوالني و زشت رفتاري ارتش اسرائيل 
. موجب پيدايش حزب اهللا لبنان شد
حزب اهللا كه تحت نفوذ ايران است، 
بزودي خصمي جدي گشت و ايران 
در مرزهاي شمالي اسرائيل، حضور 

اسرائيل در خود ياراي از ميان .  يافت
اهللا را نديد و در سال بردن حزب 

  ب ، بر اثر مقاومت حزب اهللا، جنو2000
  11صفحه در 

  
    ؟»انتخابات«اوباما و 
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بدين سان، اشغال .  تخليه كردلبنان را 
لبنان نه تنها مشكل اسرائيل با فلسطين 
را حل نكرد، بلكه دشمن ديگري نيز 

  . براي اسرائيل ايجاد كرد
 اسرائيل به قوت ،1980    در اواخر 

سازماني . گرفتن حماس كمك كرد
كه اسرائيل براي از ميان بردنش امروز 

رده است، همان حماس به غزه حمله ك
استراتژي . حمايت شده آن زمان است

اسرائيل اين بود كه عرفات را ناتوان و 
فلسطيني ها را در پراكندگي و اختالف 

اين استراتژي نيز شكست .  نگاه دارد
زيرا اسرائيل با عرفات به گفتگو . خورد

پرداخت و عرفات درازاي شناسائي 
 و اسرائيل، طرح دو دلت، يكي اسرائيل

اين بار، .  ديگري فلسطين  را پذيرفت
حماس بمثابه خصمي خطرناك سر 
برآورد و از شناسائي اسرائيل و زندگي 

  . در صلح با آن، سرباز زد
، 1993قرارداد اسلو در      امضاي 

شانس بي سابقه اي براي پايان 
بخشيدن به نزاع اسرائيل با فلسطين، 

اما رهبران اسرائيل اين . پديد آورد
نخست . رصت را مغتنم نشمردندف

وزيران اسرائيل، اسحق رابين و شيمون 
پرز و نتان ياهو زيرا بار دولت فلسطيني 

حتي رابين هيچگاه در علن . نرفتند
نگفت به فلسطيني ها اجازه داه مي 

اهود . شود دولت خود را داشته باشند
باراك، نخست وزير اسرائيل بگاه 

 ، در كامپ 2000گفتگو در سال 
همانطور . داويد، حاضر نشد دورتر برود

كه شالوم بن امي، وزير خارجه در 
اگر «حكومت باراك بعدها پذيرفت، 

من يك فلسطيني بودم، موافقت نامه 
در .  كمپ داويد را نمي پذيرفتم

، شهرك هاي 2001 تا 1993فاصله 
اسرائيلي در نوار غزه دو برابر شدند و 

ران رهب.  مايل راه كشيد250اسرائيل 
فلسطين و مقامهاي امريكا نيز سهم خود 
را در اجرا نشدن موافقت نامه اسلو 

اما اين اسرائيل بود كه .  ايفا كردند
  . بهترين فرصت را بسوخت

     باراك توافقي را هم با سوريه بر سر 
. تخليه بلندي هاي جوالن انجام داد
كلينتون، رئيس جمهوري وقت امريكا، 

اما . اني كرداين توافق را كارگرد
چون سنجش افكار نشان داد كه افكار 
عمومي اسرائيل بسا از توافق حمايت 
نكند، باراك پا سست كرد و آن توافق 

  .نيز به انجام نرسيد
 تازه ترين كج انديشي استراتژيك ●

حاصل محاسبان غلط محافظه كاران 
جديد امريكا و اسرائيل، در پي 

.   بود2001 سپتامبر 11ترورهاي 
 1998افظه كاران جديد كه از سال مح

هوادار جنگ با عراق بودند،  حمله به 
 عراق را بمثابه بخشي از استراتژي

، به پرزيدنت »تغيير منطقه خاورميانه«
رهبران اسرائيل . بوش قبوالندند

زيرا . نخست با اين حمله مخالف بودند
مي خواستند امريكا نخست به ايران 

ند كه بعد از اما وقتي دانست.  حمله كند
عراق نوبت ايران و سوريه است، با 
شوق تمام، از حمله امريكا به عراق 

در حقيقت، سران .  حمايت كردند
اسرائيل، يعني كساني چون اهود 
باراك و بنيامين نتان ياهو و شيمون 
پرز وزير خارجه و مشاوران ارشد او در 
واشنگتن فشار وارد مي آوردند براي 

خود را تغيير اين كه بوش تصميم 
نتيجه چه . ندهد و به عراق حمله كند

شد؟  جنگي بس مرگبار و ويرانگر و 
پرهزينه براي امريكا و سخت بهبود 

نياز .  يافتن موقعيت استراتژيك ايران
به گفتن نيست كه اين جنگ يك 

  .شكست استراتژيك براي اسرائيل بود

 شكست استراتژيك بعدي اسرائيل، ●
ه قواي اسرائيل جانببيرون بردن يك 

اسرائيل .  بود2005از نوار غزه در اوت 
 را و حاميان غربي او، اين تخليه

. اقدامي در جهت صلح نيز جلوه دادند
اما يك جانبه گرائي، در واقع، بخشي 
از كوشش وسيع براي بالاجرا كردن 

و و متوقف كردن جريان » نقشه راه«
صلح و تحكيم مهار اسرائيل بر ساحل 

اردن و بي وجه كردن غربي رود 
تشكيل دولت فلسطيني براي هميشه 

تخليه نوار غزه با موفقيت انجام .  بود
اما شارون در تحميل طرح  صلح .  شد

خود به فلسطيني ها شكست  كامل 
فلسطيني هاي غزه كه توسط . خورد

اسرائيلي ها محصور شده بودند، شروع 
به پرتاب راكت و خمپاره به مناطق 

يل كردند و حماس در اسرائمسكوني 
 فلسطين پيروز 2006انتخابات ژانويه 

اين پيروزي بيانگر محبوبيت رو به .  شد
ازدياد حماس بر اثر فتح گرفتار فساد و 
ادامه اشغال ساحل غربي رود اردن از 

اما امريكا و اسرائيل .  سوي اسرائيل شد
از پذيرفتن نتايج انتخابات سر باز زدند 

ت حماس را و تصميم گرفتند حكوم
اين كار نيز اشتباه .  سرنگون كنند

زيرا حماس فتح را از غزه . ديگري بود
بيرون راند و محبوبيتش همچنان در 

  .افزايش شد
، 2006  جنگ لبنان در تابستان●

پرتوي روشنگر بر كمبودهاي 
هدف حمله . استراتژي اسرائيل تاباند

درهم شكستن بازوي نظامي حزب اهللا 
ت لبنان بر زد حزب و برانگيختن دول

اسرائيل در هر دو هدف با . اهللا بود
حمله هاي .  شكستي سخت روبرو شد

هوائي حزب اهللا را از ميان نبردند اما 
بمباران . ويراني هاي عظيم ببار آوردند

مناطق مسكوني نفرت از اسرائيل را در 
تمامي كشورهاي عرب و دنياي اسالم، 

تهيه و نقشه حمله بسيار بد .  افزايش داد
و نيز، اين تصور كه . بسيار بد اجرا شد

دولت لرزان لبنان به جان حزب اهللا 
بنا بر اين، .  بيفتد، نيز، ساده لوحانه بود

انتقاد سخت كميسيون وينوگراد، 
) مأمور ارزيابي حمله اسرائيل به لبنان(

از خطاهاي استراتژيك حكومت 
  . اسرائيل،   جاي شگفتي نداشت

 خطاي استراتژيك  سرانجام، همان●
را اسرائيل در حمله اخير به غزه 

رهبران اسرائيل نخست :مرتكب شد
گفتند اينست كه به حماس به اندازه 
كافي خسارت وارد كنند كه ديگر 
نتواند اسرائيل را با راكتهاي خود 

اما  اينك قبول مي كنند . تهديد كند
كه براثر حمله ارتش اسرائيل، نه 

ت و نه خلع حماس از ميان رفته اس
اميد به اينكه حماس .  سالح شده است

نتواند اسلحه دريافت كند، اميدي 
در زمان نگارش تاريخچه . واهي است

اسطوره از آغاز شكسته نبوغ اسرائيل 
در طرح و اجراي استراتژي، حماس 
آتش بس را نپذيرفته و همچنان 
موشك به طرف اسرائيل پرتاب مي 

را اگر هم به زودي آتش بس . كند
بپذيرد، مجهز به راكت و خمپاره مي 

آنچه روي داده است، لطمه .  ماند
شديدي است كه وجهه اسرائيل در 

 احتماال .  دنيا به خود ديده است
حماس محبوب تر از آن شده است 

رهبران . كه پيش از حمله اسرائيل بود
ميانه روي چون محمود عباس سخت 

راه حل دو ملت دو . اعتبار باخته اند
 در صورتي كه اسرائيل –دولت 

بخواهد يك كشور يهودي و 

دموكراتيك بماند و نخواهد رژيم 
  بيشتر از هر -تبعيض نژادي بگردد

. زمان ديگر، اجتناب ناپذير گشته است
مرگ و ويرانگري كه ارتش اسرائيل 
در غزه ببار آورد، فزونتر از آن بود كه 

بدين خاطر كه . در لبنان ببار آورد
تر از حزب اهللا توان جنگ حماس كم

جنگ با غزه شكست . داشت
تحميل چنان مرگ و . استراتژيك بود

ويراني به غزه براي بدست آوردن اين 
شكست استراتژيك، سخت درخور 

  .سرزنش است
در طول زمان، توان     بدين قرار، 

نظامي اسرائيل به ترتيبي بكار رفته 
است كه در دراز مدت، به موضع 

. رائيل زيان رسانده استاستراتژيك اس
هم از آغاز تا امروز، واقعيت اسطوره را 
. تكذيب مي كند كه ساخته شده است
واقعيت اينست كه اسرائيل داراي 
استراتژيست هاي قابل و كارشناسان 
امنيت توانا به گزينش هاي استراتژيك 

در حقيقت، آنچه .  بايسته نبوده است
بسا بيش از همه درخور توجه است، 

نست كه اسرائيل اغلب معمار اين اي
  . مصائب بوده است

نويسندگان مي بايد به : انقالب اسالمي
 هرگاه  – 1:  امر نيز توجه مي كردندسه

لترناتيوي را آحكومت بوش مي توانست 
 ،بسازد كه در افغانستان و عراق ساخت

اين . نخست به ايران حمله مي كرد
خدمت بزرگ از ايستادگان بر اصول 

زادي در تاريخ ملت ايران آل و استقال
ثبت است كه نگذاشتند تقالهاي 

نها آ» ايراني«حكومت بوش و دستياران 
دست نشانده به » لترناتيوآ«در ساختن 
 بي احساس ،افزون بر اين. نتيجه رسد

 براي مردم ايران و مردم جهان ،خستگي
توضيح دادند كه جنگ وارونه هدف 

بنا بر  -  2.  وردآادعائي را ببار مي 
قاعده، زور زورگو را به عكس هدف 

بناي «ادامه . دلخواهش مي رساند
با بكار بردن زور در جنايتي كه » اسرائيل

امحاي يك ملت است، موجوديت 
اسرائيل را بطور برگشت ناپذير به خطر 

هم اكنون روشن است كه . مي اندازد
اسرائيل نه تنها نمي تواند طرح اسرائيل 

 بلكه در مرزهاي بزرگ را اجرا كند،
 اگر – 2. كنوني نيز آينده نامطمئني دارد

بي كفايتي سران اسرائيل در تشخيص 
ت كه در استراتژي بايسته سبب شده اس
يك خورده تمامي جنگها شكست استراتژ

است، بخاطر آنست كه ناگزير بوده است 
نقش ژاندارم را براي غرب در منطقه 

مي بدون حمايتهاي مالي و نظا. بازي كند
و سياسي، اسرائيل پديد نمي آمد و در 

اين .  هيچيك از جنگها پيروز نمي شد
برپا نگاه : حمايت دو جانبه بوده است

داشتن رژيمهاي استبدادي فاسد در 
كشورهاي عرب، ارتشهاي عرب را در حد 
ژاندارمهاي حافظ رژيمهاي مستبد، نگاه 

با همه اينها، زمانه ديگر .  داشته است
ن مقاومت مردم بي سالح و اي: شده است

بي دفاع غزه بود كه زير باران بمبها و 
موشكها برجاي ماند و جهاني را بر ضد 
ارتشي كه روشي جز جنايت نمي 

اين مقاومت انساني .  شناخت، بر انگيخت
و بس شكوهمند بسا به جنگ بمثابه 
روش تحصيل محبوبيت در داخل و 
تحميل دلخواه خود به فلسطينيان پايان 

  :خشيده استب
  

زيو اشترن هل، تاريخ 
اسرائيل : شناس اسرائيلي

ديگر نخواهد توانست 
  :هركار كه خواست بكند

  
، مجله فرانسوي 2009 ژانويه 22   در

كوريه انتراناسيونال، ارزيابي تاريخ 
شناس اسرائيلي، زيو استرنهل 

Sternhell Zeevرا انتشار داده است   .
اآرتص اين مقاله نخست در روزنامه ه

  :نكاتي از اين ارزيابي. منتشر شده است
 هر كشوري كه وارد جنگ مي شود، ●

همانطور كه كارل فن . هدفي دارد
كلوزويچ ثابت كرده است، يك 
پيروزي نظامي، نمي تواند خود هدف 

اين پيروزي تنها بلحاظ .  خويش باشد
برخي . تاكتيك اهميت دارد

پيروزيهاي نظامي براي كشور فاتح 
چنانكه پيروزي .  ببار آورده اندفاجعه

 6هاني بال بر رومي ها، تا جنگهاي 
روزه، يكي از بزرگ ترين پيروزي 
هاي تاريخ بود اما فاجعه اي تاريخي 

از اين رو، به افكار عمومي .  ببار آورد
اسرائيل كه موفقيتهاي جنگ انتقامي 
جاري، خيره شان كرده است، مي بايد 

ي انسانها ، يادآور شد كه بابت جان ها
. بهائي بس سنگين مي بايد پرداخت
يك پيروزي را به نتايج سياسي آن مي 
بايد سنجيد و از ياد نبرد كه به هدف 

  . كه صلح است زيان مي رساند يا خير
 در اين موقعيت، برغم شكست ●

نظامي، هم اكنون حماس چند امتياز 
بدست آورده است كه در آينده 

 توسط هم اكنون،: بكارش مي آيند
شوراي امنيت سازمان ملل متحد، 
بمثابه قدرت مسلط بر غزه، مورد 

و برغم اين . شناسائي قرار گرفته است
كه يك سازمان تروريست است، جنگ 
به آن هاله يك قرباني را بخشيده 

علت آن استفاده روزمره از .  است
. توان آتش عظيم و طاقت شكن است
بسا بلحاظ تاكتيكي، استفاده از اين 
توان آتش بجا بود اما زود افكار 
عمومي جهانيان را بر ضد اسرائيل 

حتي دولتهاي طرفدار . برانگيخت
اسرائيل نيز ناگزير شدند از آن، دوري 

  .گزينند
     ظاهرا، با آنكه حماس از مناطق پر 
جمعيت بسوي اسرائيل راكت و 
خمپاره پرتاب مي كرد، اما اكثر 

كان تلويزون ها تن هاي متالشي كود
را پخش مي كردند و اين تصاوير 
وجدان بينندگان را سخت جريحه دار 

  . مي كردند
بدين سان، امريكا و فرانسه نتوانستند      

در نظر  سازمان ملل، خود را حاميان 
. كشتار غير نظاميان غزه، جلوه دهند
ميان بي تفاوتي اسرائيل و افكار 
عمومي امريكا و فرانسه، دو حكومت 

 فرانسه، ناگزير شدند جانب امريكا و
در . افكار عمومي خود را بگيرند

واشنگتن، ژرژ بوش و كندولزا رايس، 
آشكارا به سياست اسرائيل پشت كردند 
و با اين كار، زمينه را براي رئيس 

  .جمهوري جديد آماده كردند
 در حال حاضر، ما مي بايد روي به ●

از ياد نبريم كه : جانب آينده كنيم
زار دهنده، همه، بميان پرسشهاي آ

زشت كرداري . گذاشته نشده اند
باورنكردني ارتش اسرائيل در غزه، 
هنوز در روانهاي اسرائيليان نفوذ نكرده 

براي مثال، آيا الزم بود همسران . است
و كودكان نظار قيان، مسئول بلند پايه 

حماس، قتل عام شوند؟  آيا الزم بود 
داره غير نظامياني كه به مدرسه تحت ا

سازمان ملل پناه برده بودند، بمباران 
مي شدند؟ كشتن تمامي اعضاي 
خانواده ها، از جمله كودكان، بر 
وجدان ما اسرائيلي ها خواهند نشست 

اين جنگ، .  و سنگيني خواهند كرد
بمنزله بي رحمانه ترين و خشن ترين 

  . جنگ تاريخ ما، ثبت خواهد شد
ا     وقتي شهادت دادن ها بر خشونته
شروع مي كنند برخود افزودن، پرتوي 

اما در . كامل تر بر جنگ خواهند تاباند
حال حاضر، ما مي بايد روي به آينده 

از آنجا كه هدف يك جنگ . نهيم
تحقق بخشيدن به هدفهاي سياسي 
است، ويراني كه در غزه ببار آمده 
است مي بايد بكار ورود هرچه جدي 

زير تر به مذاكرات صلح كامل و شامل، 
بسا بتوانيم . نظر جامعه بين المللي، آيد

نگاهي . صفحه جديدي را بگشائيم 
خالي از وهم بر واقعيت، ما را متقاعد 
مي كند كه مي بايد تدابير الزم را 
براي رسيدن به توافق در باره ساحل 

اين . غربي رود اردن، اتخاذ كنيم
توافق مي بايد شامل تخليه شهركهاي 

غزه از لحاط منافع . يهودي نشين باشد
. ملي اسرائيل، اهميتي نسبي دارد
آينده اسرائيل بمثابه يك كشور 
يهودي، در ساحل غربي رود اردن 

به اين دليل، ما مي . تعيين مي شود
بايد به اشغال اين سرزمين پايان 

بر سر بلندي هاي جوالن با . بدهيم
تا كه وضعيت . سوريه به توافق برسيم
توانيم به مسئله منطقه تثبيت شود و ب

كليدي كه برنامه اتمي ايران است، 
  .بپردازيم

     سرمايه اي كه حسن نيت و تفاهم 
طلبي كه اسرائيل داشت، از دست رفته 
است و  جامعه بين المللي اجازه وارد 
كردن ضربه نظامي به ايران را بدون 

از آنجا كه .  موافقت خود، نمي دهد
ي از اين پس مسلم است كه ديگر نم

توان وجدان اسرائيل را از ديدن 
بازداشت، ضرور است كه آزادي عمل 

از اين . دولت اسرائيل محدود شود
پس، اسرائيل كشوري شمرده مي شود 
كه واكنشهاي بي تناسبش مي بايد 

  .تحت نظر قرار گيرند و مهار شوند
  دانستني است  كه  گاردين ◄

 آغاز جنگ بي گزارش مي كند كه از
 تن 700زه، بيش از رحمانه با غ

اسرائيلي بخاطر اعتراض به اين حمله، 
تن از  230حدود . دستگير شده اند

اين . آنها، هنوز زنداني هستند
استراتژي كه هدفش خاموش كردن 
صداي اعتراض و در هم شكستن 
مقاومت بود، در اسرائيل، بي سابقه 

در همان حال، وسائل ارتباط . است
مت شدند جمعي اسرائيل تابع امر حكو

بطوري كه در هيچيك از سه كانال 
ملي تلويزيون، انتقادي از اين جنگ به 

  .عمل نيامد
  

: نماينده سازمان ملل متحد* 
جنايتهاي جنگي كه اسرائيل 
مرتكب شده است جنايات 

  :جنگي سيستماتيك هستند
 

، مجله فرانسوي 2009 ژانويه 23در ◄ 
نوول اوبسرواتور، سخنان ريچارد 

نده سازمان ملل متحد در فالك، نماي
سرزمين هاي فلسطيني، خطاب به 

 ژانويه را 22روزنامه نگاران در تاريخ 
  :انتشار داده است

 ريچارد فالك، نماينده سازمان ملل ●
متحد در سرزمينهاي فلسطيني، تصريح 
مي كند كه عمليات نظامي اسرائيل در 
 غزه، بدون كمترين ترديد ضد انساني  
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در جبليه، واقع در شمال نوار . ه اندبود
غزه، نزديك مدرسه تحت اداره 

 ژانويه 6كه در سازمان ملل متحد، 
مورد حمله قرار گرفت و حمله هاي 
مشابه آن، خاصه هاي ضد انساني دارند  

بمعناي از (و جنايت هاي سيستماتيك 
 و سامان يافته و پيش سنجيده و سازمان

ي و يا خود نه اتفاقي و ناشي از بي دقت
هدفهاي غير . هستند) رأي نظاميان

اين . قانوني گزيده و بمباران شدند
  . عمليات گزارشگر قصد جنايتكارانه اند

 جاي كمترين ترديد در باره خاصه ●
ضد انساني داشتن عمليات نظامي 

بزرگ، از آن نوع كه اسرائيل بمقياس 
، در نوار غزه، 2008 دسامبر 27در 

اين عمليات .  اردشروع كرد، وجود ند
نقض حقوق بين المللي در باب انسان 

بياد آوريم كه عمليات نظامي . است
اسرائيل در سرزمين با جمعيت بسيار 
متراكم انجام گرفته اند و اين جمعيت 

 ماه محاصره كه به افتادن در 18بر اثر 
اين . دام مي ماند، توان باخته بود

جمعيت راه فرار نيز نداشت و نمي 
ت به جائي پناه برد و از منزلت توانس

عمليات . حقوقي پناهنده استفاده كند
نظامي اسرائيل در نوار غزه بي سابقه 

هيچ كودك و هيچ زن و هيچ . اند
بيمار و معلول فلسطيني اجازه ترك 

مرز . كردن منطقه جنگي را نيافت
اسرائيل و غزه در طول جنگ بسته بود 

  . ودمصر نيز مرز خود را با غزه بسته ب
     مدارك دال بر نقض حقوق انسان 
و حقوق بين المللي در باره غير 
نظاميان چنان صريح و قاطع هستند كه 
ايجاب مي كنند جنايات جنگي 
اسرائيل موضوع تحقيق قضائي بين 

  .المللي قرار گيرند
 دسامبر، از 14     حكومت اسرائيل در 

ورود ريچارد فالك به غزه جلوگيري 
 نيز او گفته ر همان تاريخد. كرده است

سياست اسرائيل در قبال مردم : بود
سرزمينهاي اشغالي، خاصه جنايت بر 

  .ضد بشريت را دارند
  

آينده از آن اسرائيل : كارتر* 
نيست، از آن فلسطينيان است 

 :مگر اين كه
 

 27( ش آسوشيتدپرس به گزار◄ 
جيمي كارتر اظهار ،  )2009ژانويه 

 با فاجعه روبرو داشت، رژيم صهيونيستي
خواهد شد مگر اينكه در روند صلح 
خاورميانه پيشرفت نمايد و دست به 

 .تاسيس كشور مستقل فلسطين بزند
حل تك كشوري را   راهاسرائيلاگر    

ها  ، همانطور كه گرايشبگيرددر پيش 
، اسراييل با هستندنيز در اين جهت 

 زيرا در اين .فاجعه روبرو خواهد شد
د ن گزينه وجود خواهصورت تنها سه

 اولين گزينه خارج كردن شمار :داشت
زيادي از فلسطينيان است كه منجر به 

گزينه . پاكسازي نژادي خواهد شد
دوم محروم ساختن فلسطينيان از دارا 

تبعيض "بودن حق راي است كه به 
 منتهي خواهد شد و سومين "نژادي

گزينه دادن حق راي مساوي به 
 آنها  مي شود سببكه است فلسطينيان 

دولت را به اختيار خود درآورند زيرا 
جمعيتشان بيشتر از جمعيت اسرائيلي ها 

 .خواهد شد
 كشور يهودي در ،در اين صورت    

 زيرا تصميمات مهم .ميان نخواهد بود
با . د شدنتوسط فلسطينيان اتخاذ خواه

 اختالفات جدي توجه به اين امر كه 
 دنها وجود خواه ميان اسراييلي

 مي آينده اسرائيليان با تصور داشت، 
 .آورد
كارتر همزمان با انتشار كتاب     

توانيم در  ما مي"جديدش با نام 
 با ،  " مقدس صلح برقرار كنيم سرزمين

مصاحبه مي خبرگزاري آسوشيتدپرس 
  .كرد

  

همكاري امريكا و امارات * 
متحده عربي در قلمرو استفاده 

  :صلح آميز از اتم
    

، خبرگزاري 2009انويه  ژ15در ◄ 
  :   فرانسه گزارش كرده است

 15 امريكا و امارات متحده عربي در ●
ژانويه، موافقت نامه همكاري اتمي غير 
. نظامي را با يكديگر امضاء كردند

اين توافق مقايسه : امريكا مي گويد
كردني با عمل رژيم ايران كه بنا بر 
.  مقابله با جامعه بين المللي دارد

زا رايس، وزير خارجه امريكا و كندول
عبداهللا بن زياد آل نهيان، وزير خارجه 
امارات اين موافقت نامه را امضاء 

  .كردند
     بهنگام امضاي موافقت نامه، رايس 
امارات متحده را بخاطر بيشترين توجه 
به باال بودن استاندارد امنيتي و سالمت 
انسان و محيط زيست، در استفاده صلح 

اين گونه . اتم،  ستايش كردآميز از 
استفاده از انرژي اتمي الگو براي همه 

امريكا با عربستان سعودي و .  است
اردن و بحرين نيز همين نوع همكاري 

  .اتمي را بعمل مي آورد
 سخنگوي وزارت خارجه امريكا مي ●

روش استفاده امارات از انرژي : گويد
اتمي نقطه مقابل روش ايران در 

. انرژي اتمي استبرخورداري از 
روش ايران مردود سازمان بين المللي 
انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان 

  .ملل متحد است
 با امضاي اين موافقت نامه، امارات ●

متحده پذيرفته است خود به غني 
سازي اورانيوم نپردازد و سوخت 
نيروگاه را از بازار بين المللي 

  . خريداري كند
  

ن اتحاديه اروپا سازما* 
مجاهدين خلق را از فهرست 
سازمانهاي تروريست خارج كرد 
و عراق گروه رجوي را متهم به 
داشتن قصد انجام عمليات 
انتحاري بر ضد قواي اين كشور 

  !:مي كند
    

، وزيران 2009 ژانويه 26  در ◄
خارجه اتحاديه اروپا، به استناد رأي 
دادگاه، سازمان مجاهدين خلق را از 

روريست، خارج فهرست سازمانهاي ت
به گزارش خبرگزاري فرانسه، .  كرد

وزيران خارجه آلمان و فرانسه، با 
خارج كردن اين سازمان از فهرست 
  .سازمانهاي تروريست موافق نبوده اند

، گزارشگر 2009  ژانويه 20 در ◄
واشنگتن پست از بغداد گزارش كرده 
است كه حكومت عراق سازمان ايراني 

به داشتن نقشه مخالف رژيم ايران را 
عمليات انتحاري برضد قواي عراق، 

وارد كردن اين اتهام . متهم كرده است
بسا زمينه سازي براي برچيدن اردوگاه 

  .و اخراج افراد اين گروه است
     مجاهدين خلق ادعاي مشاور 
امنيتي نخست وزير عراق، موفق 

رباعي اين . الرباعي را تكذيب مي كند
اما دليل و ادعا را در تهران كرد 

  .مدركي ارائه نكرد
    وجود گروه مجاهدين خلق در 
عراق، در روابط  حكومت عراق با 
. ايران و امريكا مزاحمت ساز است
عراق با ايران و امريكا روابط نزديك 

مجاهدين خلق . برقرار كرده است
تحت حمايت دولت صدام حسين 

  ، قواي 2003از سال اما . بوده است
گاه اين گروه، معروف امريكا از اردو

به اردوگاه اشرف،  محافظت بعمل 
امريكا اين گروه را يك . آورده است

مقامات . گروه تروريستي مي داند
امريكا براي اطالعاتي كه سازمان 
مجاهدين خلق در باره برنامه اتمي 

  .ايران ارائه مي كند، اعتبار قائل است
    برغم اعتراض سازمان بر اين مبني 

رت اخراج اعضايش به كه در صو
ايران، اعدام و يا گرفتار سبعيت رژيم 
خواهند شد، نوري مالكي، نخست وزير 
عراق مي خواهد اعضاي اين گروه را 

مقامات عراق مي . از عراق اخراج كند
ادامه حضور اين گروه در : گويند

خاك عراق مانع تثبيت روابط ميان 
  .عراق و ايران مي شود
ژانويه، در پي      امريكا، در اول 

توافق امنيتي با عراق، اداره اردوگاه را  
اما مقامات . به دولت عراق بازگذاشت

ما قصد داريم نيروئي : امريكا مي گويند
در اردوگاه نگاه داريم تا كه عراق 
بتواند به تعهد خود مبني بر رفتار 

  .انساني با اعضاي گروه عمل كند
   ارتش امريكا توافقي با2003     در 

بنا . سازمان مجاهدين خلق بعمل آورد
بر آن، در ازاي  حمايت از اعضاي آن، 

  .سازمان خلع سالح شد
حكومت :      رباعي در تهران گفت
 عضو  3500عراق تصميم قاطع دارد كه 

اين گروه را  كه در اردوگاه اشرف 
  . باقي مانده اند، از عراق اخراج كند

داشتن طرحهاي : انقالب اسالمي
ت انتحاري بر ضد قواي عراق، عمليا

ساختگي و توجيه تراشي براي اخراج 
گروهي كه به . اعضاي اين گروه است

دست نشاندگي رژيم صدام رفت و در 
خدمت آن رژيم كرد كارها كه نبايد مي 
كرد، سرانجام جز اين نمي توانست پيدا 

هنوز نيز، رهبران اين گروه عبرت . كند
به راست راه به جاي بازگشته . نگرفته اند

استقالل و آزادي، كج راه وابستگي را 
  .شتابان به پيش مي روند

  
  

موجودي ارزي ته مي 

  يك سوم بودجه -كشد

كسر و دوسوم از نفت 

 كسر سرمايه –است 

گذاري درصنعت نفت 

  : فقر و نابساماني-
  
  

موجودي ارزي تا انتخابات * 
رياست جمهوري نيز كفاف 

 :نخواهد داد؟
 

، سرمايه اطالع 87 ماه  دي28 در◄ 
براساس برنامه چهارم : داده است

توسعه و مجوزهاي قانوني صادر شده 
 100 تا 96در حال حاضر بايد حدود 

ميليارد دالر در حساب ذخيره ارزي 
موجود باشد ولي براساس اعالم رسمي 
داوود دانش جعفري وزير سابق 

 16 اين رقم 86اقتصاد،  در پايان سال 
چندي پيش نيز .  اعالم شدميليارد دالر

محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس با 

انتقاد از دولت در برداشت هاي بي 
رويه از حساب ذخيره ارزي با بيان 
اينكه پول زيادي در حساب ذخيره 
ارزي باقي نمانده است موجودي اين 
حساب را هفت تا هشت ميليارد دالر 

به دنبال اين اظهارنظر، . اعالم كرد
مني رئيس كل بانك مركزي محمود به

و معاونان ايشان شش آبان ماه جاري 
در كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
حاضر شدند و رقم موجودي اين 
حساب به گفته معاون ارزي رئيس كل 

 ميليارد دالر اعالم 25بانك مركزي 
همچنين داوود دانش جعفري . شد

وزير پيشين اقتصاد در دولت نهم در 
، موجودي 85ل روزهاي پاياني سا

حساب ذخيره ارزي را در ابتداي سال 
 ميليون 600 ميليارد و 10 بالغ بر 86

در اين «دالر عنوان كرد و با بيان اينكه 
 ميليارد دالر وارد 5/16مدت حدود

از اين «: ، گفت»اين حساب شده
ميزان چهار ميليارد دالر به بخش 
خصوصي پرداخت شد و سقف تكاليف 

 ميليون 100رد و  ميليا18بودجه اي 
دالر بوده كه همه آنها پرداخت نشده 

 200 ميليارد و 9است و در حال حاضر 
به گفته » .ميليون دالر موجودي داريم

وي بيشترين برداشت از حساب ذخيره 
ارزي مربوط به پرداخت پروژه هاي 

  ....عمراني بوده است
 بنا بر اطالع واصل به انقالب ◄

 كه از از قول يك اقتصادداناسالمي، 
حساب درآمد و هزينه رژيم آگاه 
است، بر اثر كاهش درآمد نفت و 
ناچيز بودن ذخيره ارزي، مجموع 
درآمد و ذخيره ممكن است تا 
انتخابات رياست جمهوري در ماه 

  .خرداد، كفايت نكند
  

 هزار ميليارد 30كسري * 
   :88توماني بودجه سال 

    
، سرمايه، به قلم 87 دي 29در ◄ 

ني، گزارش كرده محمود فراها
دولت نهم مراحل پاياني تدوين :است

چهارمين و آخرين دفتر بودجه ساالنه 
را در حالي سپري مي كنند كه به گفته 
عضو كميسيون ويژه طرح تحول، 
نزديك به يك سوم آن را كسري 

بنا بر محاسبات .تشكيل خواهد داد
محمدحسين فرهنگي عضو كميسيون 
ويژه طرح تحول، دولت در سال 

 هزار ميليارد تومان 30آينده بيش از 
» سرمايه« وي به .كسري خواهد داشت

 40 تا 35با توجه به نفت بين «: گفت
دالر، اگر هزينه هاي جاري كشور در 
بودجه عمومي را تنها پنج درصد 
افزايش دهيم و بودجه عمراني را روي 

دو هزار ( هزار ميليارد تومان 22
پيش ) لميليارد تومان كمتر از سال قب

بيني كنيم كسري بودجه عمومي كشور 
 هزار ميليارد تومان خواهد 30بيش از 

    .بود
   فرهنگي درخصوص نحوه جبران 
اين كسري، سه راه را مورد ارزيابي 

دولت براي جبران «: قرار داد و افزود
كسري مي تواند يارانه هاي مستقيم را 
تعديل كند يا اينكه سياست هاي شديد 

يش گيرد به طوري كه انقباضي در پ
سال آينده بودجه اي براي پروژه 
هاي عمراني پيش بيني نشود يا اينكه 
اقدام به استقراض از بانك مركزي 

    .كند
    وي درخصوص استفاده از هر سه 

البته در بيان كار ساده «: راهكار گفت
اي است اما در عمل تعديل نسبي 

يارانه ها، تدوين انقباضي بودجه و 
 به طور توامان، چندان چاپ پول،

تفاوتي در اصل كسري بودجه كشور 
  ».ايجاد نخواهد كرد

  
 87درصدي بودجه 66اتكاي * 

  :به نفت 
      

 دي، سرمايه از قول رضا 29در 
عبداللهي،  رئيس كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس اطالع داده 

ميزان بودجه عمومي كشور در «: است
د تومان  هزار ميليار91سال جاري 

 هزار ميليارد تومان از اين 60است كه 
ميزان به صورت مستقيم و غيرمستقيم از 

اين . طريق درآمد نفت تامين مي شود
 درصد 66موضوع نشانگر آن است كه 

از بودجه عمومي كشور به درآمدهاي 
 درصد آن متكي 34نفتي متصل است و 

به درآمدهاي غيرنفتي و ساير 
  » .درآمدهاست

راست سخن اينست كه : سالميانقالب ا
. بودجه از توليد ملي برداشت نمي كند

 درصد آن به حساب 66بنا بر اين،  
صوري رئيس كميسيون بودجه، از نفت 

يعني . يك سوم آن نيز كسر است. است
 درصد 66نه تنها حتي با محاسبه صوري 

بودجه نفت است، بلكه كسر بودجه، 
آتي يعني وام گرفتن به اتكاي درآمدهاي 

. نفت، نيز پيش فروش كردن نفت است
هرگاه در آينده نتوان از محل درآمد نفت 
وامهاي برف انبار شده دولت را پرداخت، 
ناگزير دولت مي بايد اعالن ورشكستگي 

  .كند
  
 ميليارد دالري بدهي 3افزايش* 

    :  هاي خارجي ايران 

    
 دي ماه، به گزارش ايسنا، 29در ◄

هي هاي مؤسسه بيزينس مانيتور بد
خارجي ايران در سال جاري حدود 

در . سه ميليارد دالر افزايش مي يابد
 خود 2009گزارش سه ماهه اول 

بدهي هاي خارجي ايران در سال 
 ميليون 600 ميليارد و 28گذشته را 

دالر برآورد و پيش بيني كرده است 
 900كه اين شاخص با دو ميليارد و 

ميليون دالر افزايش در سال جاري 
 ميليون دالر 500 ميليارد و 31ادل مع

به اعتقاد بيزينس مانيتور . خواهد بود
بدهي هاي خارجي ايران تا سال 

 روند صعودي خود را ادامه 1392
خواهد داد به طوري كه براي سال 

 ميليارد دالري و براي 34آينده بدهي 
 800 ميليارد و 36 بدهي 89سال 

. ميليون دالري پيش بيني شده است
 39 سالي است كه رقم 1390سال 

ميليارد دالر براي بدهي هاي خارجي 
ايران به ثبت خواهد رسيد كه افزايش 

 ميليون دالري اين 300دو ميليارد و 
 ميليارد 41 به 1391شاخص را در سال 

. خواهد رساند ميليون دالر 300و 
 43 رقم 1392انتظار مي رود طي سال 

ي  ميليون دالر براي بده800ميليارد و 
هاي خارجي ايران به ثبت برسد كه 

 200 ميليارد و 15نسبت به سال گذشته 
  . ميليون دالر افزايش نشان مي دهد

  
  :بهاي نفت در كاهش است* 
    

 از بيش اقتصادي، بحران  :اقتصاد گروه
 آنجا تا كرده متاثر را نفت بخشي هر
 ترفندهاي از يك  هيچ  كه

 مانع نتوانست نيز نفت توليدكنندگان
  جهاني بازار در نفت بهاي افت دامها

 
  13صفحه در 

  
    ؟»انتخابات«اوباما و 
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 بخش روز هر ترتيب اين به و شود
 دارندگان نفتي درآمدهاي از بيشتري
 كاهش تاثير تحت جهان در نفتي منابع
 قرار جهاني بازار در نفت قيمت
 براي را بيشتري ت مشكال و گيرد مي

 نفتي ذخاير دارنده كشورهاي اقتصاد
  . كند مي ايجاد

اين اساس روز گذشته بهاي نفت در  بر
ر در هر بشكه   دال36بازار جهاني تا مرز 

نيز كاهش يافت، به طوري كه 
بلومبرگ در گزارشي از افت بيشتر 
بهاي نفت در بازار جهاني خبر و 
گزارش داد كه قيمت نفت برنت در 

 30/46 سنت كاهش، 27بازار لندن با 
ر داد و ستد شد و اين رقم براي  دال
 سنت كاهش 45فت سبك آمريكا با ن

     . ر رسيد  دال06/36به كمتر از 
   اين روند كاهشي در حالي ادامه 

 2009دارد كه همزمان با آغاز سال 
دي بسياري از كارشناسان، افزايش  ميال

اندك بهاي نفت در بازار جهاني را 
اي براي ادامه افزايش قيمت  زمينه پيش
وان ي سياه در بازار جهاني عن طال
كردند كه البته اين اميد خيلي  مي

سريع روند معكوس در پيش گرفت و 
ها را نيز معكوس كرد تا آنجا  بيني پيش

كه كارشناسان و موسسات معتبر 
ترين رقم براي نفت در  المللي باال بين

ر در هر   دال52 را در حدود 2009سال 
م كردند كه بهاي نفت  بشكه ذكر و اعال

 كمتر از 2011 سال در بازار جهاني تا
ر در هر بشكه خواهد بود و   دال60

هاي خود را  بيني ها نيز بايد پيش اوپكي
در خصوص افزايش بهاي نفت به بعد 

   . از اين سال موكول كنند
  

 195بحران اقتصادي جهان * 
    ::::هزار ايراني را بيكار كرد

    

،  يحيي آل اسحاق 87 بهمن 1 در ◄
 در ادامه رئيس اتاق بازرگاني تهران نيز

همايش بررسي بحران مالي جهان و 
تاثير آن بر اقتصاد ايران لزوم تدوين 
بسته حمايتي دولت از توليد و بخش 
خصوصي را با توجه به اولويت بندي 
الزم در تخصيص منابع مورد تاكيد 

 نمي توان ادعا كرد كه ....قرار داد
بحران مالي جهان به عنوان يك مساله 

عنوان يك جزيره جهاني بر كشور ما به 
 شايد برخي ....امن اثري نداشته است

تاثير بحران را در برخي بخش ها كم 
ارزيابي مي كنند اما بايد توجه كرد 
كه در آن بخش ها نيز تاثير داشته 
است كما اينكه در بخش اقتصادي 

است و ما آن را با » اظهرمن الشمس«
پوست و استخوان خود حس مي كنيم 

روزانه اتاق و براساس گزارش هاي 
تهران تاثير آن در حوزه واردات و 
صادرات، وضعيت مطلوبي را نشان نمي 
دهد و اينها همه واقعيت بوده و بايد 
. مورد بررسي جدي قرار گيرند
همانگونه كه شاهد بوديم اولين تاثير 
اين بحران در كاهش قيمت نفت 

 دالر و به دنبال آن 40 دالر به 140از
م گرفت چرا كه تاثير در بودجه انجا

 وابسته به 87 درصد بودجه سال 66
بنابراين آيا مي توان ادعا . نفت است

كرد كه با كاهش قيمت نفت تغييري 
  . دهد ينم رخ در اقتصاد

؟ است مطلوب اشتغال، تيوضع ايآ    
 نيا در رانيا اتاق مطالعه راساسب

 يپ در و گذشته ماه چند ظرف نه،يزم
 هزار نفر 195بحران اقتصادي جهان،  

به دليل تعطيلي واحدهاي توليدي 
حال جاي نگراني است . بيكار شده اند

كه در سال آينده اين روند چگونه 
  .خواهد بود

  

ارزش دالر به اندازه تورم *
افزايش نيافته و دولت مافياها  نه 

  : راه پس و نه راه پيش دارد
    

، سرمايه، به قلم 87 دي ماه 28در 
نرخ : ده استپيمان جنوبي گزارش كر

 تومان 865 سال گذشته از 10دالر در 
 تومان در سال 818 به 1378در سال 

 1380 تومان در سال 801 و 1379
 1386 تا 1381رسيده و در سال هاي 

، 940، 874، 832، 802نيز به ترتيب 
 بوده و در اين سال ها با 930 و 920

 درصدي مواجه بوده 16رشد محدود 
 و چندماه 87است و تنها در سال 

گذشته شاهد رشد نرخ دالر بوده ايم 
 1005كه در حال حاضر در محدوده 

 10به عبارت ديگر در . تومان است
سال گذشته روي هم رفته نرخ دالر 

اما شاخص .  درصد رشد كرده است25
 در اين 83تورم به قيمت پايه سال 

 در فروردين 5/49سال ها از عدد 
 1387 در آبان ماه 190 به عدد 1378

 درصد رشد كرده 283رسيده و 
در نتيجه رشد نرخ دالر معادل .است
 درصد عقب تر از نرخ تورم بوده 258
    ....است

 فاصله دو نرخ رشد دالر و نرخ نيا   
 متاثر از يتورم اگرچه تا حدود

 نرخ دالر در يكاهش ارزش برابر
 است اما به خاطر گري ديبرابر ارزها

صادرات  واردات و زاني كه بر ميريتاث
 واردات شده و قيدارد عمالً باعث تشو

 دكنندهي به تولارانهي پرداخت يبه معنا
 ابع منگري دياز سو.  استيخارج

 متناسب زي حاصل از فروش ارز نيالير
با تورم رشد نكرده و باعث كاهش 

 دولت شده است و در يمنابع درآمد
 30ه  بودجي كه با كسريمقطع فعل

 ندهيسال آ در ي تومانارديلي مهزار
 اثر فاصله رشد ي به خوبميمواجه هست

 بودجه ينرخ دالر با نرخ تورم بر كسر
 را بل قيو رشد واردات در سال ها

  .مي كنيمشاهده م
هرگاه دولت بخواهد : انقالب اسالمي

بهاي دالر را افزايش دهد تا كسر 
بودجه خود را تأمين كند، تورم را 

زيرا توليد كنندگان . افزايش مي دهد
و واردكنندگان، قيمت هاي كاالي 
خود را بر اساس نرخ جديد ارز 

و اگر از . محاسبه و تعيين مي كنند
ترس تشديد تورم، به اين كار دست 
. نزند، واردات را تشويق كرده است
چاره كار افزايش ارزش پول داخلي 

و اين كار، خود در گرو انجام . است
يك رشته كارهاي ديگر، نظير تغيير 

 ميزان بودجه، تغيير ساخت ساخت و
اعتبارات بانكي، كاهش ميزان 
نقدينه، بازپس دادن واومهاي دولت 

و مقدم بر همه، توليد را محور ... و 
  .اقتصاد كردن است

  
ري   ميليارد دال18كسري * 

گذاري در صنعت نفت  سرمايه
بمعناي ناتوان شدن از توليد 

    ::::نفت است
    

) 87 بهمن 7( روزنامه اعتماد ◄
 بايد باور كرد كه :  استرش كردهگزا

اوضاع صنعت نفت ايران نامساعد 
اين موضوع البته با ارزيابي . است

گرفته در  هاي صورت گذاري سرمايه
صنعتي . اين صنعت قابل مشاهده است

ها دائم  هاي گذشته دولتي كه در سال
طور كه  اند اما آن چشم بر آن داشته

گذاري جهت ارتقاي  بايد سرمايه
يت صنعت نفت ايران انجام موقع
ديروز يكي از مديران ارشد . اند نداده

م كرد كه  وزارت نفت اعال
گذاري در صنعت نفت طي سه  سرمايه

 18يك كسري سال گذشته همواره از 
ري رنج برده است و اين  ميليارد دال

اتفاق هيچ معنايي ندارد جز آنكه 
برداري از  زودي بايد سوداي بهره به

    .... فراموش كردصنعت نفت را
    جالب اما اينجا است كه طي برنامه 

رغم آنكه همواره ميانگين  اول و دوم به
ر بوده است   دال21بهاي نفت كمتر از 

ر   ميليارد دال10صورت ميانگين  اما به
گذاري جديد در صنعت نفت  سرمايه

صورت گرفته است ولي در مقابل در 
طور كه مديران   آن86 تا 84سه سال 
گويند با سه برابر شدن   نفت ميصنعت

ر   ميليارد دال90بهاي نفت حداقل بايد 
شد  سرمايه جديد راهي صنعت نفت مي

گذاري  سرمايهر   ميليارد دال48اما فقط 
. در صنعت نفت اتفاق افتاده است
مقايسه اين ارقام تنها اين چالش را 

كند كه با چنين  ايجاد مي
گذاري اندكي، چه  سرمايه
زي براي آينده اقتصاد ايراني اندا چشم

رسد بنيادگرايي  به نظر مي. وجود دارد
نفتي حاكم بر اقتصاد ايران در سه سال 
گذشته حجم بسيار زيادي از رويكرد 
خود را تنها معطوف مصرف درآمدهاي 
نفتي كرده است و در مقابل نيز اما 

هاي  هنوز اقتصاد كشور دچار آفت
بزرگي چون نابرابري، نقدينگي 

 .يرمولد، تورم و فقر استغ
 در وزارت 44رئيس كارگروه اصل 

در سه سال اول برنامه : م كرد نفت اعال
 ) 86 تا 84هاي  حد فاصل سال(چهارم 

ر   ميليارد دال22بايد ساليانه 
گرفت كه  گذاري صورت مي سرمايه

 ميليارد 18آمارهاي موجود از كسري 
گذاري در صنعت نفت  ري سرمايه دال

علي  . ها حكايت دارد الدر اين س
كاردر ديروز در سومين كنفرانس 

هاي صنعت نفت در  تامين مالي پروژه
تهران با بيان اينكه بر اساس 

 2030هاي به عمل آمده تا سال  بررسي
ر در انرژي   تريليون دال20دي بايد  ميال

: گذاري انجام بگيرد، گفت دنيا سرمايه
هاي  گذاري از اين ميزان سهم سرمايه

    ....ر است  تريليون دال4/2نفت حدود 
اي صنعت  وي با اشاره به اهداف توسعه

 ساله بيان 20انداز  نفت در افق چشم
هاي نفت  بر اساس متوسط قيمت: كرد

 20دي بايد ظرف   ميال2007در سال 
ر   ميليارد دال445سال آينده 

گذاري در مجموعه صنعت نفت  سرمايه
    ....انجام بگيرد

ين اساس در صنعت به گفته كاردر بر ا
ر، در صنايع گاز   ميليارد دال230نفت 
يش و پخش  ر، در پاال  ميليارد دال130
 65ر و در پتروشيمي   ميليارد دال20

گذاري انجام  ر بايد سرمايه ميليارد دال
  .بگيرد

  
كوچه " از يگزارش* 
 ي كه تكه ايمعامله گران:"كليه

از وجودت را خريد و فروش 
    : كننديم
    

 مهربهمن، خبرگزاري  1در ◄ 
 يظاهرا هرچيز :گزارش كرده است

بورس داره، از اوراق بهادار و نفت و 
بورس ! طال تا پايان نامه و قبر و شفا

هر رقم كليه "! كليه هم اينجاست
 اين "! زنگ بزن در خدمتيميخواست
 يم"كوچه كليه" از دالالن يرا يك
 يعالوه بر او اين كوچه را كسان. گويد

 ي برايرستم. د كه مثل م شناسنيم
 . خود آمده انديهفروختن كل

 تواند يك كوچه ي م"كوچه كليه"   
 ي مثل تمام كوچه هايكامالً معمول

 ي باشد كه پايتختش ميكالنشهر
 تواند مثل تمام كوچه يم. خوانيم

 باشد كه زير خروارها دود ي شهريها
 ي مي در تب و تاب روزمرگيو آلودگ

. م" يين كوچه برابا اين همه ا. لولند
 و ي نه يك كوچه معمول"يرستم
 تعيين ي براي كه بيغوله راهيتكرار

 كه ي دردناك است، سرنوشتيسرنوشت
 از يقرار است با از دست دادن پاره ا

 .وجودش دوباره تعريف شود
 ي اينجا متاسفانه كوچه حسيننام   

 ي شهر مصوبه ايكاش شورا! است
كوچه "داشت و الاقل نام كوچه را به 

تغيير ... و "كوچه ارقام" ي يا حت"كليه
كوچه ؛ كوچه قدم زدن .  داديم

 ي ديوار راه ميعددها رو. عددهاست
.  زننديروند و با يكديگر حرف م

. ي مشكيعددها. ي آبيعددها
 روند يعددها راه م.  قرمزيعددها

.  سرمي روند تويراه م.  ديواريرو
 يمعامله م.  زننديعددها با هم حرف م

 يچانه م.  كننديداد و ستد م. كنند
 يعددها و رقم ها موريانه هاي. زنند

 يهستند كه ناخواسته روحت را م
 يغمزه م.  آينديعددها كش م. جوند
كوچه . اينجا كوچه كليه است. روند

 راه رفتن اعداد بر هكوچ. عددها
 كه يكوچه معامله گران پنهان. روحت
 از وجودت را خريد و فروش يتكه ا

 ياعداد. بازار اعداد و ارقام.  كننديم
 .كه مطاعشان تن توست

.  اهل كرمانشاه است"يرستم. م   "
پدر سه : مي گويد.  استه سال37

.  ميليون قرض باال آوردم10. فرزندم
سه روز تمام است كه آواره اينجا شده 

 آمدن يبرا. ام و حاال پولم ته كشيده
 زنم را يبه اينجا هم گوشواره ها

  .ه امفروخت
 كليه هايت را چند ي كنيفكر م: گفتم

 ي ميليون نم10كمتر از : بخرند؟ گفت
 .فروشم
 5بيشتر از . اينجا تهران است: گفتم

مجبورم : گفت.  خرنديميليون نم
 . نيستيبفروشم، چاره ا

 پرسم چرا به انجمن ي مي رستماز
 و ي روي نميحمايت از بيماران كليو

 يني؟ م كيآنجا كليه ات را اهداء نم
تازه . " خرندي آنها ارزان م": گويد

 من يبرا. ي در نوبت وايستيبايد كل
 .همين امروز مهم است

 تو را به ي رستميبگذريم ؛ حرفها   ...
 رئيس انجمن خيريه يياد حرفها

 اندازد ي ميحمايت از بيماران كليو
:  گفته بوديكه در هفته بيماران كليو

ن يك تا اصوال بيماران نيازمند كليه بي
چهارماه در انتظار هديه دهنده هستند 

 95 است كه بيش از يو اين در حال
 يروش في اهداييدرصد كليه ها

 .هستند
 ي با انتقاد از بروكراسي قاسميمصطف   

 پرداخت يك ميليون تومان يادار
هديه دولت به اهدا كنندگان كليه 

متاسفانه اين مبلغ نيز پس از : گفته بود
 به دست ي زياديا شدن كانالهيط

 رسد كه اين موضوع ياهدا كننده م

 اين قبيل افراد ي برايبا مشكالت زياد
 .همراه است

 ي آن روز زرد پائيز حرفهايقاسم    
مثالً در مورد .  هم زده بوديديگر

مبلغ خريد و فروش كليه و اينكه گفته 
 فروش كليه ي شود درخواست برايم

نگار در كشور افزايش يافته است به خبر
 نيست و اگر يچنين چيز: مهر گفت 

 ساختيم يفروش كليه را محدود نم
 15 تا 10امكان داشت قيمت آن به 

 . تومان هم برسديليونم
 يهمان رقم.  ميليون تومان15تا  10    

 نياز دارد تا با آن " يرستم.  م"كه 
 كه يهمان رقم. قرضهايش را بدهد

 كه از سر صبح تا ي ساله ا22جوانك 
 االن منتظر خريدار در كوچه معطل به

 خواهد تا ي گويد ميمانده است ، م
. هزينه درمان پدرش را تأمين كند

 يها كه تمام اين شماره يهمان رقم
 . كنندي آن را طلب ميلعنت

 حوصله تو را به ي بي كالغغارغار
كوچه پر است از .  آورديخودت م

 ي شناختنشان كافي كه برايداللهاي
 بيشتر شماره ها را يه ااست چند دقيق
هنوز شماره پنجم را . ييادداشت كن

 شان پيدا ي كه سر و كله يكيننوشته ا
 . شوديم
  يا خريدار؟يفروشنده ا:  پرسديم
 چطور؟: ي گوييم
 ي مي توافقياگر خريدار:  گويديم

 .فروشيم
  چي؟ييعن -
 . كه بازار گفتي هرچييعن -
  داري؟يچه گروه خون-

 يمنف O- يول. رم داي بخوايهر چ -
 .گرونتره

 چرا؟ -
 . اينكه كمياب ترهيخب برا -
 ؟ O- مثالً چنده -
دو ميليون تومان با بقيه . گرونه ديگه  -

 .فرق داره
انگار .  رودي عددها به آسمان مداد    

 يدروغ م!  نخر":  زننديفرياد م
 ي را مي من همان كار"! نخر! گويد

ه با اين هم.  گوينديكنم كه آنها م
 دالل شماره اش را به زور هم يآقا

 . دهديكه شده به من م
!  زنگ بزنيهر وقت كليه خواست   -

 !در خدمتيم
 ي ديوارها بر مي را از روي اشماره    
آنطرف . ي زنيزنگ م . 0914.يدار

 را ي زبان گوشي آذريخط هموطن
 . دارديبر م

 شما كليه تان را فروختي؟ -
 .آره فروختم -
  بود؟يات چ يگروه خون-

-O -  
 چند فروختي؟ -
 ي يكياگه بخوا. ميليون تومان 13 -

 .ديگه دارم
 مال خودته؟ -
 .نه مال دخترمه -
 چند سالشه؟ -
 .سالشه 19 -

 غير قابل تعريف وجودت را بر يوحشت
 و ناخواسته تلفن ي ترسيم.  دارديم

 ي بروي خواهيم. ي كنيرا قطع م
يدا كه چند دالل ديگر سر و كله شان پ

  ... شوديم
  
معتادان ايرانى ساالنه بيش از * 

دو و نيم تريليون تومان، معادل 
 درصد از درآمد نفتى كشور 15

    ....كنند را صرف مواد مخدر مي
 

مجرى طرح : ايسنابه گزارش ◄ 
  ارزيابى وضعيت اعتياد با استناد به 

ها از سطح كشور،  بندي آخرين جمع
كرد اعتياد در ايران را  هزينه
 .بار خواند ردهنده و فاجعههشدا
 رييس سابق مركز ، دكتر رفيعى    
 

  14صفحه در 

  
    ؟»انتخابات«اوباما و 
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تحقيقات سوءمصرف و وابستگى به مواد 
 و مجرى "موسسه داريوش"مخدر 

طرح ارزيابى سريع وضعيت اعتياد در 
وگو با ايسنا، با استناد   در گفت، كشور 
هاى اين طرح كه به صورت  به يافته

ر حال حاضر، رسمى به ثبت رسيده و د
ترين آمار مربوط به اعتياد در  تازه

: دهد، اعالم كرد كشور را نشان مي
ساالنه معتادان ايرانى به طور متوسط، 

 990 ميليارد و 687تريليون و دو 
 هزار تومان، معادل سه 922ميليون و 

 درصد از درآمد 15ميليارد دالر يعنى 
 را صرف نفتى كشور در شرايط عادى

 .كنند يمواد مخدر م
انزوا و فشار اقتصادي و : انقالب اسالمي

كاهش درآمد و افزايش هزينه ها و رشد 
نابساماني ها و آسيبهاي اجتماعي و 
گسترش فقر و خشونت، حاصل كار 
كساني است كه نتوانستند به قدرت نه 
. بگويند و نمي توانند به قدرت نه بگويند
همچون شاه سلطان حسين در برابر 

  :وده اند و هستندقدرت ذليل ب
  

بمناسبت سي امين سالگرد 
  انقالب

  خميني پيشاروي قدرت
  
  

شاه سلطان حسين 
كسي است كه به 
  :قدرت نه نمي گويد

  
  
دستگاه قضايي نبايد ابزار قدرت    

اگر اين طور شد اين همان است . شود
كه حسين به خاطرش قيام كرد و شهيد 

 28سخنراني در روز عاشورا، (» .شد
   ) 59 اسفند 14 ، كتاب غائله 59آبان 

 خميني براي مبارزه با مردم در ●
 سوء ،  با حربه60جريان كودتاي سال 

استفاده از دين برخي از مردم را وادار 
 هموطنان خود نمود و در به جاسوسي
نچنان از فريب و دروغ اين راه آ

استفاده نمود كه بعد از گذشت سالها 
تا همه ياران سابق وي تالش دارند 

بگويند كه خميني چنين حكمي را 
به دستور خميني توجه . نداده است 

 :فرماييد 
واجب بر همه ما، بر همه شماست     «

اي ديديد واگر رفت و  كه اگر توطئه
آمد مشكوكي ديديد خودتان توجه 

بر همه ما واجب . كنيد و اطالع دهيد
بر همه ما . است كه جاسوسي كنيم
 توجه كنيم واجب است كه نظر كنيم و

منع . اي پيدا شود و نگذاريم كه غائله
اي  هاي احمقانه جاسوسي از حرف

شود  ها القا مي ه است كه از همين گرو
اما براي . كه جاسوسي خوب نيست

حفظ اسالم و حفظ نفوس مسلمين 
 پيام انقالب، ارگان (» .واجب است

، 40مطبوعاتي سپاه پاسداران، شماره 
الف  او خقول ) 6،ص60 شهريور 14

نص صريح قرآن بر ممنوعيت تجسس 
  .در كار يكديگر است

خميني براي حفظ قدرت و وحشت  ●
از دست دادن قدرت جاسوسي را از 

   :افزودواجبات مي دانست  و 
مردم بايد پند بگيرند از آن مادري    «

كه پسرخود را آورد و بدست محاكمه 
اين يكي از . سپرد و آن پسر اعدام شد

 اسالم است و ديگران هم نمونه هاي
اوالدها وبرادرها و . بايد همينطور باشند

فرزندان خودشان را اگر نصيحت 
ه مجازات بنپذيرفتند معرفي كنند تا 

  ) 1360شهريور سخنراني (» .خود برسند
اسالم را همه بايد «:   خميني گفت

اي به من  يك بيچاره... حفظ كنيم
را ها  نوشته بود كه شما گفتيد همه اين
] كه[بايد تجسس كنيد،  خوب در قرآن

وقتي كه اسالم ... فرمايد التجسسوا مي
در خطر است همه شما موظفيد كه با 
 ».جاسوسي حفظ كنيد اسالم را

) 101-100،ص15جصحيفه نور، (
پنداري خداوند نمي دانست كه ممكن 

 به خطر است تجسس نكردن سبب
افتادن اسالم بگردد و در آيه، اين 

اما خميني كه واليت . ياوردشرط را ن
شريك (مطلقه براي خود قائل بود 

، حرام خدا را )خود نه كه فوق خدا 
  . واجب كرد

 خميني خود را و قدرت ،اينجا در●
 داند يواليت فقيه خود را عين اسالم م

  :و چنين حكم مي راند 
دانش آموزان عزيز بايد با كمال «   

دقت اعمال وكردار دبيران و معلمين 
ا زير نظر بگيرند كه اگر خدايي ر

ناكرده در يكي از آنها انحرافي ببينند 
گزارش مسئول بالفاصله به مقامات 

فرزندان عزيزم در صورتيكه ... نمايند
مشاهده كردند كه بعضي از دشمنان 
در لباس دوست و همشاگردي 

را جذب گروه خود  ميخواهند آنان
كنند به مقامات مسئول معرفي نمايند 

خود را به صورت  كنند اينكارسعيو
پيام به مناسبت (» . انجام دهندمخفي

، صحيفه 1361 مهر1مدارس،بازگشايي 
   )  2ص17نور،ج 
 خميني  از نسل انقالب مي ترسيد و ●

در مقام بنده قدرت، ادامه جنگ را تا 
تا . نفله كردن اين نسل، واجب مي ديد

وقتي كه قدرت يعني استبداد خويش 
اين بار، در برابر . را در خطر ديد

 را به تصويب 568قطعنامه قدرتي كه 
شوراي امنيت رسانده بود، در نهايت 
. زبوني، جان زهر شكست را سر كشيد
مك فارلين، مشاور امنيتي ريگان، رئيس 

خميني : جمهوري اسبق امريكا نوشت
به مصاحبه . در برابر امريكا زانو زد

  :بهزاد نبوي توجه كنيد
د نبوي با خبرنگاران   مصاحبه بهزا●

 «   ): 1386 بهمن ماه 4( اعتماد ملي
راق چرا امام در جنگ ايران و ع...

آتش بس را پذيرفت؟ اگر مي خواست 
عاشورايي عمل كند پس چرا آتش بس 
را قبول كرد؟ مگر نگفت اگر اين 

 سال طول بكشد ما تا آخر 30جنگ 
پس چرا چنين كرد؟ در . ايستاده ايم

 از پذيرش آتش بس نامه يي كه بعد
نوشتند مستدل و قوي و واضح علت 
تصميم خود را مطرح كردند و همه 
قبول كردند كه اساس انقالب و نظام 
در خطر است و خطر اشغال خوزستان 

من كه در ستاد فرماندهي . وجود دارد
كل قوا بودم به شما مي گويم آن 

 اگر قطعنامه را نمي پذيرفتيم،  زمان
ت كه تمام اين خطر وجود داش

. خوزستان از دست ايران خارج شود
لذا مي بينيم امام مسووليت را پذيرفت 

گفت جام زهر را مي نوشم و آتش و 
در عين حال امام . بس را اعالم كرد

عمل . عمل به تكليف هم كرده است

به تكليف همان پذيرش آتش بس بود 
كه انجام داد، تكليف مگر چيست؟ 

. استتكليف ما اصالح وضع كشور 
  ». هميشه ما بايد به تكليف عمل كنيم

 خميني در سالهاي آخر عمر كه ●
كامال به بي  اعتباري خود و نظام 
مستبد خود واقف شده بود دو كار بس  
عجيب انجام داد كه انجامشان تنها از 
ترسو ترين ديكتاتورها و ذليل ترين 

  :انسانها در برابر قدرت بر مي آيد
ن دليل كه بر  حذف منتظري به اي- 1

اساس گفته هاي نزديكانش متوجه شده 
يك رهبر بود كه منتظري خصيصه 

 را ندارد و دل قتل عام مردم را مستبد
نيز ندارد و حاضر به ادامه حكومت با 

و نزديكان او، . زور و جنايت نيست
ماجراي آمدن هيأت امريكائي به 
رياست مك فارلين به ايران را فاش 

 و خود او به ).ايران گيت(كردند 
كشتار زندانيان اعتراض كتبي كرد و 
ايران گيتي ها نمي خواستند دولت از 
دستشان خارج شود و خميني هم در 

   .دست آنها مثل موم شده بود
 صدور حكم اعدام زندانيان سياسي -2

اين جنايت بي . در زندانهاي كشور 
خودكامه هاي خون سابقه تنها از سوي 

 سايه خود نيز يد كه ازآبر مي ريزي 
جام زهر كشيده  خميني .وحشت دارند

در وحشت سقوط رژيم، جنايتي سبعانه 
را تنها راه حل يافت  و دستور قتل عام 

روز اول كه او .  زندانيان را صادر كرد
خطر كودتاي ارتش و تيراندازي 
ساواكي ها به مردم را دست آويز 
اعدامهاي بدون محاكمه سران ارتش 

ر پي تحقق استقالل و كرد، آنها كه د
آزادي بودند، بايد مي دانستند كه 
هرگاه ابزار قدرت در اختيار او قرار 
بگيرد، كار به آنجا مي رسد كه او خود 
نيز آلت فعل قدرت مي شود و با همان 
دست آويز، دستور كشتار، در خيابانها و 

نقدر خميني آ.  زندانها را مي دهد
شده بود كه  » حكومت اسالمي«آلت

آن را مقدم و مسلط بر احكام دين 
 . كرد و به زندانيان نيز رحم نكرد

در حال ، در زندانهاي كه زندانيان
سپري كردن احكام ناجوانمردانه 

، يعني »قضات شرع«بودند كه 
.  دژخيمان او صادر كرده  بودند

 ،  خميني كم جرات و ضعيفبدستور 
 هزار نفر از 5 حدود در مدتي كوتاه، 

 در زندانها اعدام ملتين فرزندان ا
با آنكه نامه احمد خميني به . ند دش

پدر و پدر به او، مكرر انتشار يافته 
است، از راه فايده تكرار و در مقام 
نشان دادن حالت تسليم محض خميني 
نسبت به قدرت، دستور العمل او به 
دژخيمانش و نامه احمد خميني به 

 :خميني و پاسخ او را مي آوريم
آنجا كه منافقين خائن به هيچ از  «●

وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه 
گويند از روي حيله و نفاق آنهاست  مي

و به اقرار سران آنها از اسالم ارتداد 
اند، و با توجه به محارب  پيدا كرده

بودن آنها و جنگهاي كالسيك آنها در 
شمال و غرب و جنوب كشور با 
همكاريهاي حزب بعث عراق و نيز 
جاسوسي آنان براي صدام عليه ملت 
مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با 
استكبار جهاني و ضربات ناجوانمردانه 

آنان از ابتداي تشكيل نظام جمهوري 
اسالمي تاكنون، كساني كه در 
زندانهاي سراسر كشور بر سرموضع 

كنند  مي نفاق خود پافشاري كرده و
ند و باش محارب و محكوم به اعدام مي

تشخيص موضوع نيز در تهران با راي 
اكثريت آقايان حجه االسالم نيري 

و جناب ) قاضي شرع( دامت افاضاته 
و ) دادستان تهران(آقاي اشراقي 

نماينده اي از وزارت اطالعات 
باشد، اگر چه احتياط در اجماع  مي

است، و همين طور در زندانهاي 
مراكز استان كشور راي اكثريت آقايان 

ي شرع، دادستان انقالب و يا قاض
داديار و نماينده وزارت اطالعات الزم 

باشد، رحم بر محاربين ساده  االتباع مي
   ». انديشي است

در پشت اين نامه دستخط سيداحمد  ●
وال ئ س3خورد كه  خميني به چشم مي
  را مطرح ساخته است

 پدر بزرگوار حضرت امام مدظله    «
  العالي 

ت اهللا موسوي پس از عرض سالم، آي
اردبيلي در مورد حكم اخير حضرتعالي 
درباره منافقين ابهاماتي داشته اند كه 

  : تلفني در سه سئوال مطرح كردند
 ، آيا اين حكم مربوط به آنهاست كه ١

در زندانها بوده اند و محاكمه شده اند 
اند ولي تغيير  و محكوم به اعدام گشته

اند و هنوز هم حكم در  موضع نداده
ورد آنها اجرا نشده است، يا آنهايي م

اند محكوم  كه حتي محاكمه هم نشده
  به اعدامند؟ 

 ، آيا منافقين كه محكوم به زندان 2
محدود شده اند و مقداري از زندانشان 
را هم كشيده اند ولي بر سرموضع نفاق 

  باشند؟  باشند محكوم به اعدام مي مي
 ، در مورد رسيدگي به وضع منافقين 3

هاي منافقيني كه در  پروندهآيا 
شهرستانهائي كه خود استقالل قضائي 
دارند و تابع مركز استان نيستند بايد به 
مركز استان ارسال گردد يا خود 

متن نامه (» توانند مستقال عمل كنند؟ مي
، 1اهللا منتظري، ج در خاطرات آيت

   )625ص
در پايين متن سيداحمد، پاسخ  ●

ا به چشم خميني به همراه مهر و امض
  :خورد مي
 در تمام موارد فوق هر كس در هر «  

مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش 
اعدام است، سريعا دشمنان اسالم را 
نابود كنيد، در مورد رسيدگي به وضع 
پرونده ها در هر صورت كه حكم 
سريعتر انجام گردد همان مورد نظر 

اهللا منتظري،  خاطرات آيت( » .است
  ) 625، ص1ج
 در بررسي جنايت جباران ديده مي    

شود كه جبار از ترس تاريكي و در 
حين عبور از جنگل ابتدا ايجاد فضاي 
وحشت مي كند و سپس دستور اتش 
زدن جنگل را صادر مي نمايد تا جرات 

خميني نيز به دليل . خود را نشان دهد
ضعف و ترس مفرط خود طي ده سال 
حكومت بر ملت ايران هر زمان  كه 

در نظرش بزرگ خطر را يارانش دست
جلوه مي دادند، وحشت مي كرد و 

كشتار را صادر و  و ترور  اعدامدستور
  . مي كرد

 22 تا 42 خرداد 15    نقش خميني از 
 كه حاكي از انطباق ،1357بهمن 

از انطباق (پذيري شگرف او است 
پذيري با گروه بقائي و سپس نهضت 
آزادي و زماني كنفدراسيون 

ان و سرانجام، در اجرائيات با دانشجوي
نهضت آزادي و در انديشه راهنما با 
بني صدر و جانبداري از واليت جمهور 
مردم در مقام انطباق به جنبش مردم و 
از گروگانگيري ببعد، به گرايشهائي كه 
از حزب جمهوري اسالمي شروع و به 

،  اين )» اسالمي چپ«زورمداران 
 :پرسش اساسي را پيش رو مي نهد
هرگاه تمايلهاي جانبدار مردم ساالري 
مي دانستند مردم ساالري چيست و به 
جاي ساختن ستون پايه هاي قدرت و 
در اختيار خميني قراردادن آنها، به 
بناي دولت حقوقمدار و مردم ساالر 
مي پرداختند، خميني صالح خود را 
انطباق قول و فعل خود با كار آنها  

طر نمي ديد؟ اين پرسش بدين خا
است كه چون بني صدر در انتخابات 
رياست جمهوري پيروز شد و دفاتر 
همĤهنگي در تهران، كنگره تشكيل 
دادند، او فرزند خود را به اين كنگره 
. فرستاد و او پيام پدر خود را خواند

 تن سران حزب جمهوري 6نامه 
اسالمي به خميني  و گرفتن موافقت از 

يل او براي تقلب در انتخابات و تشك
مجلس اول با وكالئي كه شمار زيادي 
از آنها قالبي بودند،  خميني را ميان دو 

بنا بر موقع، او جانب .  طرف قرارداد
استبداديان او . يك طرف را مي گرفت

را به معامله محرمانه با ريگان و بوش 
خرداد . برسر گروگانها  آلوده كردند

،  زماني شد كه در آن، خميني خود 60
ان جنگ و خطر افشاي سازش را با پاي

پنهاني مي ديد كه با پايان جنگ، ديگر 
بهشتي و رفسنجاني و . بكار نمي آمد

خامنه اي هم نزد او رفتند و به او 
سران سپاه بدون اشاره به رفتن (گفتند 

اين سه نزد خميني، به آن اعتراف 
در حال حاضر، تمام ) : كرده اند

روحانيت يك طرف شوند و بني صدر 
. طرف، از پس او بر نمي آينديك 

هرگاه بني صدر جنگ را تمام كند، 
سوار تانكهايش مي شود و به تهران مي 

آن وقت شما هم حريف او نمي . آيد
اين سان او را با كودتا و ادامه . شويد

  . دادن به جنگ موافق كردند
حتي اگر خميني اين :  انقالب اسالمي

استعداد انطباق پذيري را نداشت، كار 
بايسته شناسائي ستون پايه ها و از ميان 

با نزديكتر شدن مرگ  .برداشتن آنها بود
 ياران بزدل خميني در تدارك ، وي

سلطان حسيني ديگر بر شاه انتخاب 
نامه اي از قول خميني خطاب . مدندآ

به مشكيني، رئيس سابق مجلس 
خبرگان، جعل كردند و شخصي فاقد 

ا رهبر سواد و بسيار ترسو و بي كفايت ر
فكر مي كردند او آلت فعل . كردند

غافل بودند كه خامنه اي . آنها مي شود
آلت فعل قدرت مي شود و قدرت نيز 

  .به كسي وفا نمي كند
اين مقاله از ايران : انقالب اسالمي

قسمت دوم آن به . دريافت شده است
آن را . معرفي خامنه اي اختصاص دارد

جاوزها تاما  .در شماره آينده مي خوانيد
  :به حقوق انسان

 15صفحه در 
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سركوب     تشديد

دانشجويان و سنگسارها 

و اعدامها در عمل به 

  :»النصر بالرعب«
  
  

رژيم به سركوب دانشجويان * 
  :شدت بخشيده است

 
، در پي احضارآرش 87 دي 23در ◄ 

دو دانشجوي  الم لي روستايي و هادي
   توسط واواك ديگر دانشگاه شيراز 

  
 شمار اين دو،داشت ازو بشيراز

 هفته گذشته در 2دانشجوياني كه در 
 نفر 10شيراز بازداشت شده اند به 

 رسيد
  بنا بر اطالع ديگري در همان ◄

كميته انضباطي تجديد نظر  تاريخ،
دانشگاه احكام قطعي خود را مبني بر 

 تن از 7محروميت از تحصيل 
حمداهللا  : دانشجويان از صادر نمود

 تعليق از تحصيل و يك ترم(نامجو 
 و )ارجاع به كميته انضباطي مركزي 

يك ترم تعليق از تحصيل (نويد غفاري 
 و )و ارجاع به كميته انضباطي مركزي

دو ترم محروميت از (افشين هوشنگ 
آرش  و )تحصيل به صورت معلق

يك ترم تعليق از تحصيل و (روستايي 
 و )ارجاع به كميته انضباطي مركزي 

ك ترم تعليق از ي(هادي الم لي 
تحصيل و ارجاع به كميته انضباطي 

دو ترم تعليق (آلما رنجبر  و )مركزي 
يك ترم (امين كريمي  و )از تحصيل

امين درستي  و )تعليق از تحصيل
 )توبيخ كتبي و درج در پرونده(

در ادامه فشارهاي  ،87 دي 23ر د◄ 
غيرقانوني محمدهادي ايمانيه، رياست 

يراز، بر انجمن دانشگاه علوم پزشكي ش
اسالمي داشجويان اين دانشگاه، دفاتر 
انجمن اسالمي دانشكده هاي زير 
مجموعه اين تشكل به صورت شبانه 
مورد هجوم قرار گرفته و قفل آنها 
شكسته شده و اموال دفاتر انجمن از 
جمله كامپيوتر، اسناد ومدارك، 

  به سرقت رفته …فرمهاي عضويت و
 از دفاتر بعد از آن نيز برخي. است

قفل بردهاي . انجمن پلمپ شده است
برخي از انجمن اسالمي نيز شكسته 
شده و مطالب آنها جمع آوري شده 

همچنين شش تن از اعضاي . است
سعادت :انجمن اسالمي به نام هاي 

، )دبير تشكيالت شوراي مركزي(دلفاني
سي امسوول كميته سي(نادر ديناري

، مجتبي )شوراي مركزي
كميته فرهنگي شوراي مسوول (وكيلي

مركزي و مدير مسوول و سردبير نشريه 
، طيبه )دانشجويي پيك آزادي

مسوول كميته زنان و (جهانگيرفام
حقوق بشر شوراي مركزي و سردبير 

از (، سيد محسن فخري بافقي)نشريه بانو
اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان 
دانشكده داروسازي و مدير مسوول 

از (ر رحمانيو ياس) نشريه نسيم شمال
اعضاي انجمن اسالمي دانشجويان 
دانشكده پزشكي و مدير مسوول پيشين 

با دستور محمدهادي ) نشريه صدا

ايمانيه، رييس دانشگاه، به تمامي 
فضاهاي دانشگاه از جمله خوابگاه 

  .ممنوع الورود شده اند
 از دانشجويان  تن9، 87 دي 25در ◄ 

بهايي كه در طي دو سال گذشته با 
ت فراوان موفق به ورود به مشكال

دانشگاه و تحصيل در دانشكده هاي 
مختلف دانشگاه شهيد باهنر كرمان شده 
بودن ، به داليل نامعلوم و به گفته 
معاون اين دانشگاه به دستور سازمان 
سنجش آموزش كشور سايت تحصيلي 
آنان بسته شده و از انتخاب واحد 
وثبت نام براي ترم آينده ممنوع 

 .شدند
سامي اين دانشجويان به اين شرح ا

بينا ممتازي ، سپهر قدرت ، :  است 
مهنوش دهقان ، غزل صادقي ، دانيال 
مطهري ، لوا باغي ، نيلوفر كنعاني ، 

  نسيم معطر ، آرمان روشني
 سبحاني كه ، ژينوس87 دي 25ر د◄ 

تا زمان پلمپ دفتر كانون مدافعان 
كانون مشاركت «حقوق بشر منشي 

كانون «و » زي مينبراي پاكسا
بود، صبح روز » مدافعان حقوق بشر

 بازداشت 1387 دي ماه 25چهارشنبه 
  .شد
كانون مشاركت براي پاكسازي «دفتر
» كانون مدافعان حقوق بشر«و » مين

در يك آپارتمان مستقر بود كه توسط 
شيرين عبادي از محل اعطاي جايزه 

اين . صلح نوبل خريداري شده بود
 بصورت 1387 دفتر اول دي ماه
  . غيرقانوني پلمپ شد

 اطالع حاصل شد ،87 دي 25در ◄ 
 دي ماه و در 24صبح روز سه شنبه كه 

ايام برگزاري امتحانات پايان ترم 
دانشگاه صنعتي نوشيروان بابل بار ديگر 

 عضو 4: شاهد رويداد تازه اي بود
انجمن اسالمي اين دانشگاه  به دليل 

  آذر در اين16برگزاري مراسم 
دانشگاه به كميته انضباطي فرا خوانده 

انجمن اسالمي دانشجويان .شدند
دانشگاه نيز در دفاع از اين دانشجويان 
از روز شنبه به جمع آوري امضا براي 
محكوم كردن اين موضوع پرداخت و 
همچنين نامه سرگشاده اي را عليه 
قرباني رييس حراست دانشگاه منتشر 

 .رداختنمود و به افشاگري عليه او پ
در اين نامه اشاره شده بود كه    

قرباني و نيروهاي امنيتي خارج از 
دانشگاه رييس واقعي  و مافياي قدرت 
پشت پرده دانشگاه هستند و مسئولين 

در برابر، . دانشگاه اختياري ندارند
دبير فرهنگي (خانواده محسن برزگر 

انجمن اسالمي و يكي از دانشجويان 
را به ) نضباطياحضار شده به كميته ا

 شهرستان بابل فرا خواندند و واواك
 در وي در آنجا با تهديد و ارعاب پ

مبني بر صادر شدن حكم تعليق و 
بازداشت براي فرزندش از آنها 
خواستند كه جلوي جمع آوري امضا 

  .در دانشگاه را بگيرند
، با بازداشت آلما 87 دي 25در ◄ 

رنجبر، يكي از دانشجويان دختر 
 شيراز، تعداد دانشجويان دانشگاه

بازداشت شده دانشگاه شيراز جمعا به 
 نفر از 7كه هم اكنون .  نفر رسيد 12

در . آن ها در بازداشت به سر مي برند

 آلما رنجبر و حمداهللا نامجو بهمن، 3
  .آزاد شدند

، بيش از يكصد تن از 87 دي 27ر د◄ 
دانشجويان ساكن خوابگاه شهيد 

وم پزشكي دانشگاه عل) ره(دستغيب
شيراز در اعتراض به ممنوع الورود 

 تن از اعضاي انجمن اسالمي و 6شدن 
احضار سه تن از آنان به كميته 
انضباطي، مجددا دست به تجمع 

اعضاي شوراي صنفي . اعتراضي زدند
نيز در اعتراض به عدم پاسخگويي و 
عذرخواهي مسئولين دانشگاه و 
حراست، به صورت دسته جمعي استعفا 

  .ددادن
سيزده نفر از  ،87 دي 29در  ◄

دانشجويان دانشگاه مازندران به اتهام 
برگزاري تجمع روز دانشجو و تجمع 

دي ماه در اين دانشگاه به كميته ي 2
در ميان اين . انضباطي احضار شدند

سيزده نفر، رضا عرب دبير تشكيالت 
انجمن اسالمي، عليرضا كياني دبير 

ياوش سياسي ، ميالد حسيني كشتان، س
صفوي، آرنوش رحيمي، علي اصغر 
آدينه وند، مهدي داووديان و علي 
نظري ديگر اعضاي شوراي مركزي 
انجمن اسالمي دانشگاه مازندران 
هستند كه به كميته انضباطي احضار 

علت احضار اين دانشجويان . شده اند
 آذر و همچنين 16برگزاري تجمع 

برگزاري تجمع دوم دي ماه در 
 مديريت معاونت اعتراض به سوء

دانشجويي دانشگاه و مرگ دو 
دانشجوي دختر اين دانشگاه در 

  . خوابگاه اين دانشگاه بوده است
 احكام جداگانه ، طي87 دي 30در ◄ 

اي براي امين نظري، دبير حقوق بشر 
دفتر تحكيم وحدت و سياوش حاتم 
دبير كل انجمن اسالمي دانشجويان 
 دانشگاه بوعلي سينا و محمد صيادي
دبير  سياسي انجمن اسالمي دانشجويان 
دانشگاه بوعلي سينا در مجموع  به 

 ترم تعليق با احتساب 3ماه زندان، 78
 هزار تومان 250در سنوات تحصيلي و 

  .جريمه نقدي محكوم شدند
، به دنبال  تحصن 87 بهمن 1در ◄ 

چند ماه پيش دانشجويان دانشگاه 
سيستان و بلوچستان بخاطر مسائل 

 تن  از دانشجويان 8, ودصنفي خ
 به كميته انضباطي متحصن اين دانشگاه

 . احضار شدند
هم چنين براي دبير انجمن اسالمي    

دانشجويان دانشكده ي ادبيات و علوم 
انساني اين دانشگاه حكم يك ترم 

درج .حذف ترم و  توبيخ كتبي و
  .درپرونده صادر شده است

در پي فشارهاي  ،87 بهمن 1در ◄ 
بر سازمان سنجش براي وارده 

 درصدي به 40اختصاص سهميه 
بسيجيان، روابط عمومي دفتر تحكيم 

 صدور اطالعيه اي به اين  باوحدت 
روند رانت خواري بسيجيان اعتراض 

  .كرد
 جلسه رسيدگي به  ،87 بهمن 2در ◄ 

اتهامات مقصود عهدي، منصور امينيان، 

آيدين خواجه اي، امير مرداني، فراز 
اد رادمهر از دانشجويان زهتاب، سج

دانشگاه تبريز بهمراه مجيد ماكوئي 
دانشجوي كشتي سازي دانشگاه مالك 
اشتر اصفهان و داريوش حاتمي، افسر 

 28وظيفه نيروي زميني ارتش روز شنبه 
 در شعبه يك دادگاه انقالب 87دي 

نقي محمودي، وكيل . تبريز برگزار شد
مدافع اين دانشجويان، اتهامات 

» فعاليت تبليغي عليه نظام« را موكالنش
تشكيل و عضويت در گروه هاي غير «و 

» قانوني براي اخالل در امنيت ملي
  .عنوان كرده است

دادگاه رسيدگي به  ،87 بهمن 2در ◄ 
اتهامات سه فعال دانشجويي در شعبه 

:  دادگاه انقالب تهران برگزار شد15
مهدي خدايي دبير سابق انجمن 

د شهر ري ، مسئول اسالمي دانشگاه آزا
واحد دانشجويي مجموعه فعاالن 
حقوق بشر در ايران، سلمان سيما مدير 
مسئول نشريه توقيف شده سخن تازه 
در دانشگاه آزاد تهران جنوب ، عضو 
سه دوره هيات موسس انجمن اسالمي 
دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و 
مجيد اسدي دانشجوي رشته اقتصاد 

مه طباطبايي ، بازرگاني دانشگاه عال
عضو سابق شوراي مركزي انجمن 
اسالمي دانشكده اقتصاد به دفاع از 

اتهامات دانشجويان  .خود پرداختند
مذكور اقدام عليه امنيت ملي از طريق 
راه اندازي تجمع ، تباني و تبليغ عليه 

  . نظام بوده است 
،  عزت اهللا تربتي 87 بهمن 3در ◄ 

ب دبير سياسي و حبيب فرحزادي ناي
دبير انجمن اسالمي دانشجويان 
دموكراسي خواه دانشگاه تهران و 
علوم پزشكي به دو ترم محروميت از 
تحصيل با احتساب در سنوات و عدم 
اجازه ورود به دانشگاه در طول دوران 

  .محروميت محكوم شدند
 پي نارضايتي ، در87 بهمن 4در ◄ 

دانشجويان برخي از رشته هاي پزشكي 
ر مسئوالن  در از تصميمات اخي

ينده كاريشان از هفته پيش آخصوص 
تا كنون اعتراضات دانشجويان اين 
رشته ها به حمايت از ساير هم رشته 
هاي هاي خود در سراسر كشور 

  همچنان ادامه دارد
، احسان مازندراني و 87 بهمن 4در ◄ 

محمدصادق چناري، دو فعال 
دانشجويي دانشكده خبر به كميته 

  .شگاه احضار شدندانضباطي اين دان
در ادامه احضارهاي   ،87 بهمن 6◄ 

دانشجويان منتقد به كميته انضباطي 
دانشگاه مازندران دو دانشجوي ديگر 
به نام هاي ايرج حكيم زاده و علي 
اصغر ياغي تبار به كميته انضباطي 

 .احضار شدند
  

بهاي وخامت بار شدن * 
وضعيت اقتصاد را كارگران مي 

  :پردازند
    

، جمعي از كارگران 87 دي 30در ◄ 
اخراجي شركت آرمين شرق در 
اعتراض به اخراج از محل كار در 
مقابل اداره كار و امور اجتماعي 

سيستان و بلوچستان تجمع كرده و 
 50اين . خواهان بازگشت به كار شدند

كارگر كه قرارداد آنها تا پايان ماه 
جاري معتبر است به دليل نبود مواد 

  .اند   اخراج شدهاوليه وارداتي
 نفر از كارگران 21، 87 بهمن 2در ◄ 

شركت الستيك البرز به داليل واهي 
يكي از كارگران در اين . اخراج شدند

رابطه به خبرنگار آژانس ايران خبر 
فقط مواد خام جهت توليد يك : گفت 

  .روز وارد شركت شد 
 اطالع رسيد كه ،87 بهمن 4در ◄ 

اشنويه از باد آتمامي كارگران سد چپر
 روز پيش دست به اعتصاب 3

 ماه 3اين كارگران حقوق .اند زده
خود را تاكنون دريافت نكرده و اعالم 
كرده اند تا موقع دريافت حقوق كامل 

  . خود به سر كارهايشان بر نمي گردند
 نفر از 280، حدود 87 بهمن 6ر د◄ 

كارگران كارخانه نازنخ قزوين مقابل 
. ع كردندنهاد رياست جمهوري تجم

اين كارگران در اعتراض به پرداخت 
 گذشته و دريافت  ماه4نشدن حقوق 

نكردن بن كاالي سال گذشته دست به 
  .اند  اين تجمع زده

  

پرشمار كردن اعدام و سنگسار * 
  :براي تشديد جو رعب

    

، با ارجاع پرونده 87 دي 22در ◄ 
زهره و آذر كبيري، دو خواهر محكوم 

 دادگاه كيفري 77به سنگسار به شعبه 
استان تهران، روز دوشنبه جلسه 
. محاكمه مجدد آنها برگزار خواهد شد

 ضربه شالق 99اين دو نخست به 
محكوم مي شوند اما شش ماه بعد براي 
پرونده مختومه اين دو نفر دادگاه 
جديدي تشكيل و در كمال ناباوري 

  .حكم سنگسار صادر مي شود
، يك مقام مسوول 87 بهمن 5در ◄ 

در دستگاه قضايي از صدور دستور 
 به "كبري نجار"تبديل حكم رجم 

 ضربه شالق از سوي رييس قوه 100
در حال حاضر حداقل  .قضاييه خبر داد

ده نفر ديگر در زندانهاي مختلف كشور 
 . با خطر  سنگسار مواجه هستند

كبري نجار، زندان رجايي شهر . 1
 كرج 

 الف، زندان سپيدار اهواز .ايران. 2
 و، زندان سپيدار اهواز .خيريه. 3
 اشرف كلهري، زندان اوين تهران . 4
 عبداهللا فريور، زندان ساري . 5
گيالن محمدي، زندان مركزي . 6

 اصفهان 
غالمعلي اسكندري، زندان مركزي . 7

ر، زندان عادل آباد .افسانه. اصفهان 
    شيراز 

    ، زندان وكيل آباد مشهد )زن(خ.م. 9

    ان وكيل آباد مشهد ، زند)زن.(؟ ه. 10

، آژانس ايران 87 دي 30در ◄ 
خبرداده است كه دادگاه انقالب شهر 

ي  كرمانشاه در جريان يك محاكمه
اي، خانم جالليان را در  چند دقيقه
 اتهام   فاقد وكيل بود، به حالي كه

عضويت در يك حزب كردستاني 
 اعدام   و محكوم به محارب شناخته

  .كرده است
 16صفحه در 

  

  
    ؟»انتخابات«اوباما و 
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شديد سركوب ت
دانشجويان و سنگسارها 
و اعدامها در عمل به 

  :»النصر بالرعب«
  
  

 ،  اطالع حاصل شد 87  بهمن 1در ◄ 
 مرد و يك زن محكومان به 10 كه

هاي قتل به دار مجازات  قصاص پرونده
در حياط زندان اوين . شدند آويخته 

 محكوم به قصاص كه همگي متهمان 11
ه دار اند ب هاي قتل بوده پرونده

    .مجازات آويخته شدند 
 تن  20 اعدام ، خبر87 بهمن 2 در ◄

 نفر در تهران 20كم   دست: انتشار يافت
هاي مختلف ايران اعدام  و شهرستان

 نفر در زندان اوين تهران، 11 .شدند
شش نفر در يزد، دو نفر در اصفهان، و 
يك نفر در زندان قزل حصار كرج 

 .اند اعدام شده
 گزارش مجموعه ، به87 بهمن 4در ◄ 

فعاالن حقوق بشر در ايران ، احسان 
فتاحيان اهل كرمانشاه در مردادماه 
سال جاري در شهر كامياران  توسط 
نيروهاي امنيتي بازداشت شد،  در 
دادگاه اوليه در آبان ماه سال جاري 
توسط دادگاه انقالب سنندج به ده 
سال حبس تعزيري توام با تبعيد به 

 خوزستان محكوم زندان رامهرمز
گرديد كه پس از اعتراض ، پرونده به 
دادگاه تجديد نظر استان كردستان 

 در داده تجديد نظر، .ارجاع گرديد
  .محكوم به اعدام شد

 عمومي و ، دادستان87 بهمن 6در ◄ 
انقالب بجنورد از اجراي مجازات 

نفر از متهمان قاچاق مواد  �  اعدام 
بر مخدر در استان خراسان شمالي خ

  . داد
  

  :اعتراض معلمان* 
 

، همĤهنگي تشكلهاي 87 دي 22در ◄ 
صنفي معلمان سراسر كشور، در بيانيه 
خود، اعتراض كرده اند چرا كه 

دولت، قانوني را كه معلمان بسياري «
براي تصويب آن، بارها كتك خورده، 
زندان رفته، رنج تبعيد تحمل كرده و 
اخراج شده اند را بدون هيچ دليل 

ني و موجه، حتي بدون اينكه خود قانو
را موظف به توضيح در اين رابطه 

  ».بداند، معطل گذاشته است
  

محكوم كردن مبارزان به * 
زندان و جنبش اعتراضي 

  :زندانيان
 

جبرئيل خسروي  ،87 دي 23در ◄ 
فعال سياسي كرد اهل سنندج به اتهام 
عضويت در يكي از احزاب كردي در 

ت و سرانجام اوايل سال جاري بازداش
توسط شعبه اول دادگاه انقالب سنندج 
به رياست قاضي بابايي به دليل 

 به محاربه متهم و ، عضويت در گروه
حكم .شتنهايتاً به اين اتهام محكوم گ

 سال 20صادره براي اين فعال سياسي 
حبس تعزيري توام با تبعيد به زندان 

  .بندرعباس مي باشد 
سعيد مرتضوي  ،87 دي 23در ◄ 

  ه دادستان عمومي و انقالب تهران گفت
  

اشخاصي كه در ماهواره تبليغ : است 
 2مي كنند اگر عمل آنان مصداق بند 

 قانون مجازات اسالمي باشد 500ماده 
عمل آنان جرم بوده و به يكسال حبس 

  . تعزيري محكوم خواهند شد
، اطالع حاصل شد 87 دي 22در ◄ 
كثيري از  زنداني سياسي  در كه 
 وضعيت  ان ماكو در اعتراض بهزند

وخيم زندان،عدم رعايت موازين 
در تبعيض  قانوني در جريان دادرسي،

صدور احكام سنگين و   زندانيان،باره
نابرخورداري زندانيان اين زندان از 
حقوق قانوني خود همچون مرخصي و 

 اعتصاب   بههفت روز است كه مداوا،
  .اند غذاي دست جمعي زده

 در اعتصاب  ز آنان كهاسامي شماري ا
 :  سر ميبرند از قرار ذيل است غذا به

رستم اركيا ، فرزند رحيم ،اعدام به -1
 رمضان احمد ،اعدام -2اتهام محاربه و 

فرهاد -3 و   اتهام محاربه به
 -4 و   اتهام محاربه چالش،اعدام به

ي   حكم جداگانه سعيد آغوز، داراي سه
 -5 سال و 1 سال 10 سال 15: زندان

 -7 ابراهيم اقبالي و -6اسعد آهنامه و 
 -9 نبي تقليدي و -8حسين آميق و 

 خالف حاجي و -10حميد تيموروش و 
 حسن چيالن ، فرزند حاجي علي ، -11

 10:  ي زندان  حكم جداگانه داراي سه
 اردشير -12 سال  و 15 سال و 4سال و 

 -14 علي رسولي و -13داليي ميالن و 
براهيم فرمند و   ا-15سعيد راصقي و 

 4 سعيد عمر پور ،فرزند ابراهيم ، -16
 محمد عمرپور، فرزند -17سال و 

ي  ابراهيم ،  داراي دوحكم جداگانه
 -18 سال و 4 سال و 15:   زندان

 سال و 6 سال و 13عبداهللا عمرپور ، 
19   
شش تن از دراويش ، 87 دي 27در ◄ 

گنابادي در پي هجوم نيروهاي امنيتي 
 در جزيره كيش بازداشت و انتظامي
 .گرديدند

پيرو پلمپ حسينيه كيش دراويش 
 در هفته ،سلسله نعمت اللهي گنابادي

گذشته ، به منزل محمد جعفر انتصاري 
وارده شده و تعدادي از دراويش 
سلسله نعمت اللهي گنابادي را جلب و 
با برخورد فيزيكي با ساكنان منزل آنان 

تقل  كيش منواواكرا به بازداشتگاه 
  نمودند

، بنابر گزارشات 87 دي 28 در◄ 
 27 زندان اوين، در 209رسيده از بند 

 نفر از مادراني كه  18دي ماه،  حدود 
قصد ديدار با فرزندانشان را دشتند، 

 209دستگير و به سلولهاي انفرادي بند 
 مادراني كه .زندان اوين منتقل شدند

ديروز در فرودگاه مهرآباد تهران 
د قصد داشتند براي ديدن دستگير شدن

فرزندانشان به قرارگاه اشرف در عراق 
  .مسافرت نمايند

 علي اكبر اقدسي  ،87 بهمن 1در ◄
پس از تبرئه از اتهام عضويت در 
گروههاي معاند نظام به اتهام تبليغ عليه 

آقاي .نظام به يكسال حبس محكوم شد
علي اكبر اقدسي كه به اتهام عضويت 

نام علم حق و در گروهي سياسي به 
عدالت و فعاليت تبليغي عليه نظام 

دستگير شده جمهوري اسالمي ايران  
   . بود
با حكم دادگاه  ،87 بهمن 2در ◄ 

انقالب اسالمى، دكتر آرش و كاميار 
عاليى به اتهام ارتباط با پرونده موسوم 

به شش و » براندازى نرم در ايران«به 
  .سه سال زندان محكوم شدند

  اطالع حاصل شد ،87  بهمن2در ◄ 
 در عباس جليليان، نويسنده ُكرد كه 
در شهر اسالم آباد غرب استان ،  دي26

مأموران ضمن  .كرمانشاه بازداشت شد
تفتيش منزل، كيس كامپيوتر و بخش 

هاي  زيادي از مطالب و دست نوشته
  .  اين فعال ادبي را همراه خود بردند

مسئول سازمان ، 87 بهمن 2در ◄ 
حزب پان ايرانيست از سوي جوانان 
حجت كالشي .  بازداشت شدواواك

مسئول سازمان جوانان حزب پان 
ايرانيست در ماههاي اخير به شدت زير 
فشار دستگاه امنيت حاكميت  بوده و 

  .مي شدپياپي به اداره اطالعات احضار 
  

تجاوزهاي ديگر به حقوق *
 :انسان

 
، هيأت نظارت بر 87 دي 23در ◄ 

وهفته نامه روژهه الت را مطبوعات ، د
    .براي با ر دوم توقيف كرد

 رمضاني اهل ، هاشم87 دي 24در ◄ 
يكي از روستاهاي بوكان ساكن مهاباد 

مأموران در اوايل هفته گذشته توسط 
 اين شهر به اتهامات امنيتي واواك

نامبرده پس از بازداشت .بازداشت شد
به اداره اطالعات شهر اروميه منتقل 

روز بعد، مأموران از  4.  گرديد
خانواده او ميخواهند براي تحويل 
گرفتن جسد رمضاني به واواك  شهر 

واواكي ها مي . اروميه مراجعه نمايند
اودر بازداشتگاه دست به : گويند

  !خودكشي زده است
، اطالع رسيد كه 87 دي 30در ◄ 

فشار ماموران گشت و نيروهاي كنترلي 
ا كرده انتظامي اين روزها افزايش پيد

 29است به نحوي كه روز يك شنبه 

ديماه پنج خودرو گشت در 
دو ون , ميدان آرياشهر  گذاشته بودند

مخصوص خانم ها، دو بنز و يك پيكان 
  براي آقايان 

 اينترنتي ، سايت87 دي 30در ◄ 
كانون مدافعان حقوق بشر يك روز 
پس از آغاز فعاليت در ايران مسدود 

شنبه بيست اين سايت روز  .شده است
همزمان كانون . و هشتم دي، فيلتر شد

مدافعان حقوق بشر با صدور اطالعيه 
جعل عنوان و سوء "اي نسبت به 

 از عنوان كانون مدافعان "استفاده
اين  .حقوق بشر اعتراض كرده است

كانون دانشجويي "اعتراض نسبت به 
 است كه روز "مدافعان حقوق بشر

  . دي اعالم موجوديت كرد28شنبه 
نير وهاي ،    87 دي 26ر د◄ 

انتظامي، امنيتي دهها شهروند تهراني را 
در ميدان و خيابان انقالب تا حد فاصل 
دانشگاه تهران دستگير و روانه 

در جريان اين . بازداشتگاهها كردند
بازداشت ها تعداد زيادي از كسبه، 
عابرين و رهگذران نيز دستگير شدند 

 20مله كه تعدادي از اين افراد از ج
نفر آنها طي روزهاي اخير به زندان 

  .  اندشدهعمومي اوين منتقل 
 عفو بين ، سازمان87 بهمن 1در ◄ 

الملل از مقامات ايران خواسته است 
فورا به تخريب گورهاي بي نام و نشان 
انفرادي و دسته جمعي در گورستان 

و مقدمات  .خاوران پايان دهند
اهم تحقيقاتي جنايي را در اين محل فر

اين تحقيقات به عنوان بخشي از  .آورد
يك بررسي كامل، بي طرفانه، و مستقل 
در باره اعدام هاي دست جمعي سال 

  . ضرورت دارد1367
 ديده بان حقوق  ،87 بهمن 1در ◄ 

بشر امروز اعالم كرد جايزه 
همت كه به نويسندگان تحت /هملن

آزار و اذيت تعلق مي گيرد، به محمد 
ال ايراني حقوق صديق كبودوند فع
كبودوند بدليل . بشر اهدا مي شود

نوشته هايش هم اكنون در حال 
گذراندن محكوميت دهساله خود در 

وي در شرايط جسمي . زندان است
وخيمي قرار دارد و نيازمند مراقبت 

  .هاي اضطراري پزشكي است
، مأموران رژيم از 87 بهمن 3در ◄ 

برگزاري مراسم چهاردهمين سالگرد 
ت مهندس مهدي بازرگان در گذش

اولين نخست وزير پس از انقالب، در 
  .تهران،  جلوگيري كردند

، به گزارش  مجموعه 87 بهمن 4در ◄
فعاالن حقوق بشر در ايران، حكم 
محكوميت شالق يكي از دراويش 
گنابادي شهرستان دورود توسط 

، . دادگستري اين شهرستان اجرا شد
 ضربه  شالق جمشيد لك از 74حكم 

    راويش سلسله نعمت اللهيد
، به دنبال تغيير زندان  بهمن9 در ◄

آيت اهللا بروجردي و قطع رابطه او با 
خانواده و نزديكانش، جمعي از زنان 

دادگاه ويژه «بهنگام مراجعه به 
براي اطالع از سرنوشت » روحانيت

بروجردي، دو تن بنامهاي زهرا عبداهللا 
اين . وند و مريم قاسمي دستگير شدند

و مادر هستند و فرزندان كوچك د
دارند و دژخيمان حاضر نيستند بگويند 

  .بكدام جرم آنها را دستگير كرده اند
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